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 الممخص تالمغ  العرت  
 

الفمسطينية بقطاع غزة استتددا  نظت  لقد فرض التطور الهائل في التكنولوجيا عمى الجامعات 
المرجتوة  وتحقت  اهدتدا  العمتل فتي متطمبتات لتطتوراتتالئ  ا المعمومات المحاسبية االلكترونية حتى

لتقيتتي  استتتددا  نظتت  المعمومتتات المحاستتبية االلكترونيتتة فتتي الجامعتتات الدراستتة ، وقتتد جتتاذت دتتذ  منهتتا
تقتتتدي  التعتتر  عمتتتى معوقتتات االستتتتددا  اهم تتل لهتتتا ولفتتتي قطتتاع غتتتزة وتوهتتي  ستتتماتها و  ةالفمستتطيني

 دا.التوصيات التي تسه  في تطوير 
ومتتتج  جتتتل تحقيتتت   دتتتدا  الدراستتتة، تتتت  استتتتددا  المتتتنه  الوصتتتفي التحميمتتتي لمحصتتتول عمتتتى 

التتتدوائر بعتتتض متتتوظفي عمتتتل مقتتتابالت متتت   البيانتتتات والمعمومتتتات المتعمقتتتة بارطتتتار النظتتتري، كمتتتا تتتت 
الجامعتتتات الفمستتتطينية، وتتتت  استتتتددا  االستتتتبانة لجمتتت  البيانتتتات اهوليتتتة المتعمقتتتة الماليتتتة والبرمجيتتتة ب

نظتت  المعمومتتات المحاستتبية االلكترونيتتة  يمستتتددمجميتت   بموهتوع الدراستتة، وقتتد طبقتتت الدراستتة عمتتى
( SPSS، كما ت  استددا  برنام  التحميل ارحصائي )( شدص32وعددد  ) ةيينطفي الجامعة الفمس

الجتتتات ارحصتتتائية واالدتبتتتارات المناستتتبة بهتتتد  الوصتتتول تلتتتى دالالت ذات قيمتتتة تتتتدع  رجتتتراذ المع
 موهوع الدراسة.

وقتتد تتت  التوصتتل تلتتى مجموعتتة متتج النتتتائ  منهتتا  ج البتترام  المحاستتبية االلكترونيتتة المطبقتتة 
–لكفتتاذةا–المرونتتة-الدقتتة-حاليتتًا بالجامعتتات الفمستتطينية تمتتتاز بتتتوفر مقومتتات الجتتودة التاليتتة )الستترعة

الصتيانة المناستبة( بينمتا ال تمتتاز بتتوفر مقتو  -التكمفتة المناستبة-اهمتاج-الشتمول-المالئمة-المو وقية
المطبقة حاليًا بالجامعتات الفمستطينية  نظ  المعمومات المحاسبية االلكترونيةالرقابة الذاتية، كما تمتاز 
الجامعتات الفمستطينية  قتدرة متج تحتد معوقتاتد جتو والبشترية المناستبة لهتا، وال ي بتوفر المقومات الماديتة

، وتوجتد عالقتة ارتبتاط المحاستبية االلكترونيتة لتنظ  المعمومتاتاهم تل  االستتددا  غتزة عمتي فتي قطتاع
المعمومتتات المحاستتبية االلكترونيتتة وتتتوفر مقومتتات الجتتودة نظ  بتتيج تتتوفر المقومتتات الماديتتة والبشتترية لتت

 لقدرة عمى تمبية حاجات ورغبات المستددميج.وا المحاسبية االلكترونية في البرام 
 تعمتل التتي المحاستبية البترام  فحتص هترورةوت  التوصل تلى مجموعة مج التوصتيات منهتا 

 ك ر فاعمية مما دي عميه  رقابية تجراذات البرام  عمى دذ  تحتوي  ج وهرورة رقابًيا، الجامعات عميها
 تبًعتا المحاستبية االلكترونيتة المعمومتات نظ والبشترية لت المقومتات الماديتة كفاذة رف  عمى العملاآلج، و 

، والعمتتل عمتتى التتربط اآللتتي بتتيج البتترام  التتتي تحتتدث فتتي البيئتتة المحيطتتة التكنولوجيتتة لممستتتحد ات
المحاسبية الداصة بتحصيل اريرادات م  البرام  المحاستبية الداصتة بالتستجيل المحاستبي لمتا لتذل  

 رجات مج المعمومات والتقارير المالية.مج   ر ايجابي عمى جودة المد
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Abstract 
Evaluation of Electronic Accounting Information Systems in 

Palestinian Universities In Gaza Strip – Field Study 

 
The tremendous development in technology imposed on the 

Palestinian universities in the Gaza Strip the use of electronic accounting 

information systems to suit developments in work requirements and to 

achieve the desired goals. The aim of this study is to evaluate the use of 

electronic accounting information systems at the Palestinian universities 

in the Gaza Strip, to clarify the characteristics of them, to identify the 

constraints of the optimal use of these systems and to make 

recommendations that contribute to the develop these system. 
 

To achieve the objectives of this study; descriptive analytical 

method was used to collect the data and information of the theoretical 

Framework. Interviews were made with some of the Financial and 

Programming department's employees  and questionnaires were 

distributed to all users of electronic accounting information systems in the 

Palestinian universities (32) person. The questionnaire data was analyzed 

using SPSS statistical program and the use of statistical tests and treatments 

in order to reach appropriate valuable indicators that support the study. 
 

The study concludes that the electronic accounting programs which 

used in the Palestinian universities have the quality characteristics 

(Speed, Accuracy, Flexibility, Efficiency, Reliability, Conveniences, 

Inclusiveness Safety, Appropriate cost and Appropriate Maintenance), 

but it does not have the Subjectivity Control   characteristic. And the 

electronic accounting information systems have the appropriate material 

elements and human resources, and there is no constraints reduce the 

optimal use of these systems. And there is a statistically significant 

correlation between the appropriate material elements, appropriate human 

resources, quality characteristics in the accounting programs and the 

ability to meet the wishes and needs of users.  
 

The study recommended that the Subjective control characteristic 

in the electronic accounting programs should be examined and more 

effective control procedures should be involved. And to raise the 

efficiency of the material elements and human resources according the 

electronic innovations which happened in the surrounded environment. 

And to make the full automated link between the revenues collection 

programs and the accounting recording programs, this will give a high 

quality on the outputs. 
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 تقد  بالشكر العظي  هلل سبحانه وتعالى الذي  عانني عمتى تنجتاز دتذا 
 العمل  المتواه  فمه الحمد والشكر عمى جزيل نعمه.

 
 تقتد  بالشتكر لمتدكتور عصتا  البحيصتي لمتا بذلته متج جهتد كبيتر كما 

رشتادات  هفي ارشرا  عمى دذ  الرسالة، وكاج دير موجه ومشتر  بدبرتته واش
 ة والكريمة.القيم
 

كمتتا  تقتتد  بالشتتكر لكتتل متتج  . د. حمتتدي زعتترب ود. نهتتال عبتتد   
المتتذاج تفهتتال بقبتتول مناقشتتة الدراستتة حتتتى تتتزداج بتتأرائه  الستتديدة و فكتتارد  

 النيرة.
 

كمتتتتا  تقتتتتد  بالشتتتتكر لمتتتتوظفي التتتتدوائر الماليتتتتة والبرمجيتتتتة بالجامعتتتتات 
 ت الالزمة لمدراسة.الفمسطينية الذيج ساعدوني في الحصول عمى المعموما
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 مق م :
يعتتيش العتتال  اآلج عصتتر  تتورة جديتتدة دتتي م تتورة المعمومتتاتم وال تعنتتي المعمومتتات التتوفيرة 

تحويتته دتتذ  المعمومتتات متتج مفتتادي  وعالقتتات،  شتتيئًا ذا قيمتتة فتتي مجتمتت  ال يحستتج استتتدالص متتا
ومج دنا تظهر اهدمية القصوى لعممية معالجة المعمومات ويبتز التدور المهت  والفعتال التذي تمعبته 
الحاسبات االلكترونية في عممية تدزيج ومعالجة واسترجاع المعمومات في  زمنة بستيطة جتدًا، لتذا 

كنولوجيتتتتا المعمومتتتتات المتطتتتتورة متتتتج دتتتتالل االستتتتتددا  ارتبطتتتتت  تتتتورة المعمومتتتتات ارتباطتتتتًا و يقتتتتًا بت
 المشتر  لنظ  الحاسبات االلكترونية ونظ  االتصاالت الحدي ة.

 
الداصتة  العمميتات تنفيتذ فتي الحاستوب الستتددا  المعمومتات نظت  فتي التطتور  دى ولقتد

اهعمتال  حجت  وتقميتل النتتائ ، ودقتة المطموبتة، المعمومتات تتوفير في سرعة مج به يمتاز لما بها،
المحاستبية  المعمومتات نظ  بد ت ولقد المدتمفة، الحسابات بيج والمقارنة التحميل وسرعة المكتبية،
المعمومتات  نظت  فاعميتة زيتادة فتي تستاعد حتتى لمبيانتات، اآللية المعالجة دالل مج بالتطور التأ ر

 (1ص: 2557)الزعانيج،  .والتكمفة والوقت الجهد لتوفير وذل  المستددمة،
 

العاممتتة فتتي قطتتاع غتتزة فتتالك ير منهتتا يعتمتتد عمتتى البتترام   لمجامعتتات الفمستتطينيةوبالنستتبة 
عتداد  المحاسبية االلكترونيتة فتي تتمتا  العديتد متج اهعمتال المتم متة فتي تستجيل اهحتداث الماليتة واش
الحستتابات الدتاميتتة وذلتت  متتج دتتالل اقتنتتاذ برنتتام  محاستتبي الكترونتتي يتناستتب متت  حجتت  النشتتاط 

ة يعمومات في قطاع غزة، تنت  العديتد متج البترام  المحاستبحيث دنا  العديد مج شركات نظ  الم
م تتل برنتتام  اهصتتيل وبرنتتام  المحاستتب الستتحري وبرنتتام  المحاستتب التتذكي وغيردتتا ودتتي بتترام  

ولكتتج يوجتتد دنتتا  مجموعتتة  دتترى متتج البتترام  المحاستتبية االلكترونيتتة يمكتتج  ج  ،محاستتبية عامتتة
 .تيرادات الجامعةودصوصًا برام  تحصيل نفسها الجامعة تصممها 

 
 مشكم  ال راس :

الفمستطينية بقطتاع غتزة استتددا  لقد فرض التطور الهائل في التكنولوجيتا عمتى الجامعتات 
 وتحقت  اهدتدا  العمتل فتي متطمبتات التطورات  ئتال نظ  المعمومات المحاسبية االلكترونية حتى

والمقومتات الماديتة والبشترية   ، اهمر الذي يتطمب التعر  عمى دصتائص دتذ  التنظالمرجوة منها
المطبقتة فتي  االلكترونيتةنظت  المعمومتات المحاستبية دراسة وتقيتي  مشكمة الدراسة في لها لذا تكمج 

متج دتالل الستؤال الرئيستي مشتكمة الدراستة ويمكتج التعبيتر عتج ، الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة
 التالي:
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االلك رين ةةة  المسةةة خ م  فةةةي الجامعةةةات مةةةا ىةةةي  ق ةةة م نظةةةم المعميمةةةات المباسةةةت   
 الفمسط ن   تقطاع غزة؟

 ويتفرع منه اهسئمة التالية:

ما متدى تتوفر مقومتات الجتودة فتي البترام  المحاستبية االلكترونيتة المطبقتة فتي الجامعتات  .1
 الفمسطينية بقطاع غزة؟

نيتتتة فتتتي المعمومتتتات المحاستتتبية االلكترو نظ  لتتت متتتا متتتدى تتتتوفر المقومتتتات الماديتتتة المناستتتبة .2
 ؟الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة

المعمومتتتات المحاستتتبية االلكترونيتتتة فتتتي نظ  لتتت متتتا متتتدى تتتتوفر المقومتتتات البشتتترية المناستتتبة .3
 ؟الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة

ما مدى قدرة نظ  المعمومات المحاسبية االلكترونيتة فتي الجامعتات الفمستطينية عمتى تمبيتة  .4
 رغبات وحاجات المستددميج؟

المعمومات المحاسبية االلكترونية في الجامعات الفمستطينية نظ  دي معوقات استددا  ما  .5
 ؟بقطاع غزة

 
 أىم   ال راس :

مج  دمية الجامعتات التتي تعتبتر قمتة الهتر  التعميمتي والتتي تمعتب  الدراسة  تنب   دمية دذ
 دميتتة  متتج  دميتهتتا تستتمد وكتتذل  دورًا كبيترًا فتتي حيتتاة الشتتعوب المتقدمتتة والناميتتة عمتى الستتواذ،

والتي تنت  معمومات محاسبية غزيرة تسته  فتي ترشتيد القترارات  المحاسبية المعمومات نظ  استددا 
 مستتتتوادا،وتجعتتتل العمميتتة ارداريتتتة  ك تتر فاعميتتتة فتتتي تمبيتتة احتياجتتتات اردارة ورفتت  االقتصتتادية 

 مما يمي:  دميتها تستمد الدراسة دذ  فاج وبالتالي
 المعمومات المحاسبية االلكترونية المستددمة بالجامعات الفمسطينية تسه  في تطوير نظ  .1

 .بما يكفل زيادة تمكاناتها وقدرتها عمى تشباع رغبات وحاجات المستددميج
المحاستبية االلكترونيتة فتي قطتاع غتزة بمتا  البترام في تطوير مواصفات الجودة فتي تسه   .2

 .يكفل زيادة تمكاناتها وقدرتها عمى تشباع رغبات وحاجات المستددميج
 وزيتادة المعمومتات المحاستبية تطتوير نظت  تتنتاول  دترى لبحتوث آفتا  فتت  فتيتسته   .3

 .كفاذتها



3 

 

 أى اف ال راس :
 في ما يمي: دراسةتتم ل  ددا  ال

فتي قطتاع  ةالمعمومات المحاسبية االلكترونية في الجامعتات الفمستطينيتقيي  استددا  نظ   .1
 .غزة

 .ةالجامعات الفمسطيني سمات تطبي  نظ  المعمومات المحاسبية االلكترونيةتوهي   .2
فتتتتي الجامعتتتتات  ةالتعتتتتر  عمتتتتى معوقتتتتات تطبيتتتت  نظتتتت  المعمومتتتتات المحاستتتتبية االلكترونيتتتت .3

 .في قطاع غزة ةالفمسطيني
 

 فرض ات ال راس :
 الفرض   األيلى: 

 نظ اهم تل لت ستتددا اال عمتيغتزة  قطتاعالجامعتات الفمستطينية فتي  قتدرة متج تحتد معوقتات توجتد
 المعمومات المحاسبية االلكترونية.

 الفرض   الثان   :
( بتتتيج تتتتوفر مقومتتتات α=  5055توجتتتد عالقتتتة ارتبتتتاط ذات داللتتتة تحصتتتائية عنتتتد مستتتتوى داللتتتة )

 والقدرة عمى تمبية حاجات ورغبات المستددميج. االلكترونية المحاسبيةالجودة في البرام  
 الفرض ات الفرع  :

( بتتتيج تتتتوفر α=  5055توجتتتد عالقتتتة ارتبتتتاط ذات داللتتتة تحصتتتائية عنتتتد مستتتتوى داللتتتة ) .1
والقتتتتتتدرة عمتتتتتتى تمبيتتتتتتة حاجتتتتتتات ورغبتتتتتتات  المحاستتتتتتبية االلكترونيتتتتتتةالستتتتتترعة فتتتتتتي البتتتتتترام  

 المستددميج.

( بتيج تتوفر الدقتة α=  5055توجد عالقة ارتباط ذات داللة تحصائية عند مستوى داللتة ) .2
 والقدرة عمى تمبية حاجات ورغبات المستددميج. المحاسبية االلكترونيةفي البرام  

( بتتتيج تتتتوفر α=  5055توجتتتد عالقتتتة ارتبتتتاط ذات داللتتتة تحصتتتائية عنتتتد مستتتتوى داللتتتة ) .3
والقتتتتتتدرة عمتتتتتتى تمبيتتتتتتة حاجتتتتتتات ورغبتتتتتتات  اللكترونيتتتتتتةالمحاستتتتتتبية االمرونتتتتتتة فتتتتتتي البتتتتتترام  

 المستددميج.
( بتتتيج تتتتوفر α=  5055توجتتتد عالقتتتة ارتبتتتاط ذات داللتتتة تحصتتتائية عنتتتد مستتتتوى داللتتتة ) .4

والقتتتتتتدرة عمتتتتتتى تمبيتتتتتتة حاجتتتتتتات ورغبتتتتتتات  المحاستتتتتتبية االلكترونيتتتتتتةالكفتتتتتتاذة فتتتتتتي البتتتتتترام  
 المستددميج.
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( بتتتيج تتتتوفر α=  5055داللتتتة )توجتتتد عالقتتتة ارتبتتتاط ذات داللتتتة تحصتتتائية عنتتتد مستتتتوى  .5
والقتتتتتدرة عمتتتتتى تمبيتتتتتة حاجتتتتتات ورغبتتتتتات  المحاستتتتتبية االلكترونيتتتتتةالمو وقيتتتتتة فتتتتتي البتتتتترام  

 المستددميج.
( بتتتيج تتتتوفر α=  5055توجتتتد عالقتتتة ارتبتتتاط ذات داللتتتة تحصتتتائية عنتتتد مستتتتوى داللتتتة ) .6

 والقتتتتتتدرة عمتتتتتتى تمبيتتتتتتة حاجتتتتتتات ورغبتتتتتتات المحاستتتتتتبية االلكترونيتتتتتتةالمالذمتتتتتتة فتتتتتتي البتتتتتترام  
 المستددميج.

( بتتتيج تتتتوفر α=  5055توجتتتد عالقتتتة ارتبتتتاط ذات داللتتتة تحصتتتائية عنتتتد مستتتتوى داللتتتة ) .7
والقتتتتتتدرة عمتتتتتتى تمبيتتتتتتة حاجتتتتتتات ورغبتتتتتتات  المحاستتتتتتبية االلكترونيتتتتتتةالشتتتتتتمول فتتتتتتي البتتتتتترام  

 المستددميج.

( بتتتيج تتتتوفر α=  5055توجتتتد عالقتتتة ارتبتتتاط ذات داللتتتة تحصتتتائية عنتتتد مستتتتوى داللتتتة ) .8
 والقدرة عمى تمبية حاجات ورغبات المستددميج. المحاسبية االلكترونيةاهماج في البرام  

( بتتتيج تتتتوفر α=  5055توجتتتد عالقتتتة ارتبتتتاط ذات داللتتتة تحصتتتائية عنتتتد مستتتتوى داللتتتة ) .9
والقتتدرة عمتتى تمبيتتة حاجتتات ورغبتتات  المحاستتبية االلكترونيتتةالتكمفتتة المناستتبة فتتي البتترام  

 ج.المستددمي

( بتتتيج تتتتوفر α=  5055توجتتتد عالقتتتة ارتبتتتاط ذات داللتتتة تحصتتتائية عنتتتد مستتتتوى داللتتتة ) .15
والقتتدرة عمتتى تمبيتتة حاجتتات ورغبتتات  المحاستتبية االلكترونيتةالصتيانة المناستتبة فتتي البتترام  

 المستددميج.

( بتتتيج تتتتوفر α=  5055توجتتتد عالقتتتة ارتبتتتاط ذات داللتتتة تحصتتتائية عنتتتد مستتتتوى داللتتتة ) .11
والقتتتدرة عمتتتى تمبيتتتة حاجتتتات ورغبتتتات  المحاستتتبية االلكترونيتتتةالرقابتتتة الذاتيتتتة فتتتي البتتترام  

 المستددميج.

 :الثالث الفرض   
( بتتيج تتتوفر المقومتتات α=  5055توجتتد عالقتتة ارتبتتاط ذات داللتتة تحصتتائية عنتتد مستتتوى داللتتة )

القتتتتدرة عمتتتتى تمبيتتتة حاجتتتتات ورغبتتتتات المعمومتتتتات المحاستتتتبية االلكترونيتتتة و نظ  لتتت الماديتتتة المناستتتتبة
 المستددميج.

 :الراتع الفرض   
( بتتتتيج تتتتتوفر اهفتتتتراد α=  5055توجتتتتد عالقتتتتة ارتبتتتتاط ذات داللتتتتة تحصتتتتائية عنتتتتد مستتتتتوى داللتتتتة )

والقتتدرة عمتتى تمبيتتة حاجتتات ورغبتتات  نظتت  المعمومتتات المحاستتبية االلكترونيتتةالمتتؤدميج لمتعامتتل متت  
 المستددميج.
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 م غ رات ال راس :
 :المحاسبية االلكترونية البرام في الجودة  مقومات -1

 ت. المرونة    ب. الدقة     . السرعة
 ح. المالئمة    ج. المو وقية    ث. الكفاذة 
 ذ. التكمفة المناسبة    د. اهماج    خ. الشمول 

 ز. الرقابة الذاتية ر. الصيانة المناسبة 
 - الحاستوب  جهتزة) لمحاستبية االلكترونيتتةنظ  المعمومتات الت المقومتات الماديتة المناستبة -2

 .محاسبية( برام  -شبكات تربط اهجهزة 
 –)محاستتتتتبيج  نظتتتتت  المعمومتتتتتات المحاستتتتتبية االلكترونيتتتتتةاهفتتتتتراد المتتتتتؤدميج لمتعامتتتتتل متتتتت   -3

 .محمميج نظ ( –مبرمجيج 
 قدرة نظ  المعمومات المحاسبية االلكترونية عمى تمبية حاجات ورغبات المستددميج. -4

المعمومتتتات اهم تتتل لتتتنظ   االستتتتددا  عمتتتيالمعوقتتتات التتتتي تحتتتد متتتج قتتتدرة الجامعتتتات  -5
 التكمفة العالية(. –المحاسبية االلكترونية )قمة الكفاذة البشرية 

 ي مكن  يض ح م غ رات ال راس  تالشكل ال الي:
 (0-0شكل رقم )

 طت ع  العيق  ت ن الم غ رات المس قم  يالم غ ر ال اتع لم راس  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

مقومات الجودة 
في البرام  
االلكترونية 
 )متغير مستقل(

 

تمبية حاجات 
ورغبات 
المستددميج 
 )متغير تاب (

 

 توفر 
المقومات 
 المادية 

 )متغير مستقل(
 

 توفر 
المقومات 
 البشرية 

 )متغير مستقل(
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 ب ي  ال راس : 
 :الب  الزمني
في قطتاع  ةالمحاسبية االلكترونية في الجامعات الفمسطينيدراسة تقيي  نظ  المعمومات  ت 

 .2513حتى فبراير  2512دالل الفترة مج يناير  غزة
 التشري:الب  

المعمومتات المحاستبية االلكترونيتة بالجامعتات  نظت  اقتصرت دذ  الدراسة عمى مستتددمي
جامعتة اهقصتى وجامعتة  في قطاع غزة التالية )الجامعة ارسالمية وجامعة اهزدتر و  ةالفمسطيني
 فمسطيج(.

 

 ال راسات الساتق :
تقيتتي  نظتت  المعمومتتات المحاستتبية  موهتتوع ناقشتتت التتتي الستتابقة الدراستتاتت  تعتتدد
تتت  تقستيمها تلتتى دراستتات عربيتة ودراستتات  جنبيتتة  التاليتة الدراستتاتمتتج عتدة جوانتتب و  االلكترونيتة

 .اهقد  تلى الدراسات الحدي ة بالدراسات بدذاً  العرض، في الزمني الترتيبالباح ة  لها اتدذتو 
 

 أياًل: ال راسات العرت  :
 (3103دراسة )شاهيه ،  -0

"العيامةةةل المةةةؤثرة فةةةي كفةةةاءة يفاعم ةةة  نظةةةم المعميمةةةات المباسةةةت   المبيسةةةت  فةةةي المصةةةارف 
 ال جار   العامم  في فمسط ن"

دذ  الدراسة تلى تحميل ومناقشة العوامل المؤ رة في مستوى كفاذة وفاعمية نظ   تددف
، وتقيي  تأ يردا عمى تطبيقات تم  النظ  في المصار  التجارية ةالمعمومات المحاسبية المحوسب

الفمسطينية، وقد ت  جم  البيانات  الالزمة لمدراسة مج دالل قائمة استقصاذ وتوزيعها عمى عينة 
امميج في كل مج دوائر المحاسبة والتدقي  ونظ  المعمومات والحاسوب في المصار  مج الع
 .استبانة 153استبانة واسترد منها  125( استبانات لكل مصر  وبعدد 15بواق  )

وقد  ظهرت الدراسة وجود تأ يرات عالية لكل مج العوامل المتعمقة بالبيئة القانونية 
يمية والتقنية، وال قافية واالجتماعية، والعوامل االقتصادية عمى واهنظمة والهوابط المهنية التنظ

مستوى كفاذة وفاعمية نظ  المعمومات المحاسبية، غير  ج تأ ير تم  المتغيرات تتفاوت  حيانًا 
 بدرجات مدتمفة وفقًا لمستوى االدتما  والدع  الذي تمقا  مج اردارة المصرفية.

ذل المزيد مج االدتما  والعناية بالعوامل التقنية و وصت الدراسة بأنه عمى المصار  ب
عند بناذ نظ  المعمومات المحاسبية المحوسبة بما يسم  بهماج استجابتها لممتغيرات والتطورات 
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التقنية والبرمجية المتوقعة في دذا المجال، كما  وصت بالعمل عمى استمرارية تأديل وتدريب 
سبية ورفددا بالكفاذات المؤدمة والمدربة القادرة عمى دع  العامميج في مجال نظ  المعمومات المحا

 واستمرارية عمميات البناذ والتطوير لتم  النظ .
 

 (3103دراسة )دهمان ،  -3

 راسةة   –فاعم ةة  نظةةم المعميمةةات المباسةةت   المبيسةةت  فةةي  بق ةةق جةةي ة ال قةةار ر المال ةة  "
 " طت ق   عمى يزارة المال   الفمسط ن  

دذ  الدراسة تلى استعراض واق  نظ  المعمومات المحاسبية المحوستبة المطبقتة فتي  ددفت
وتقيي  مدى فاعتميتها في تحقي  جودة التقارير الماليتة وتحديتد متا تذا كتاج  ةوزارة المالية الفمسطيني

دنتا  معوقتات تحتتد متج القتدرة عمتتى تحقيت  جتودة التقتتارير الماليتة الصتادرة عتتج تمت  التنظ ، وذلتت  
استتتتبانة عمتتتى مستتتتددمي نظتتت  المعمومتتتات المحاستتتبية المحوستتتبة فتتتي كافتتتة اردارات  133وزيتتت  بت

 العامة العاممة في وزارة المالية في قطاع غزة.
و ظهرت نتائ  الدراسة  ج نظ  المعمومات المحاسبية المطبقة في الوزارة فاعمة في تحقي  

د متج التطتوير لتعزيتز قتدرتها عمتى تتوفير %  ي  نهتا بحاجتة لمزيت73جودة التقتارير الماليتة بنستبة 
وارحصتتائيات كمتتتا  ظهتتترت هتتع  التتتدور الرقتتتابي  رمتطمبتتتات متدتتتذي القتترارات متتتج التقتتتاري ةكافتت

والرقابيتتتة لمقيتتتا   ةلمتقتتتارير الماليتتتة حيتتتث  نهتتتا غيتتتر قتتتادرة عمتتتى تمبيتتتة احتياجتتتات الجهتتتات التشتتتريعي
 بالمها  الرقابية الموكمة تليها.
تدذي القرار بوزارة المالية باستكمال حوسبة كافة التنظ  وارجتراذات وقد  وصت الدراسة م

المحاستتتبية المطبقتتتة فتتتي مدتمتتت  دوائتتتر التتتوزارة وتعزيتتتز التتتدور الرقتتتابي لمتقتتتارير الماليتتتة متتتج دتتتالل 
تتتتتتدعي  التقتتتتتارير الماليتتتتتة بأستتتتتاليب التحميتتتتتل المتتتتتالي ومعتتتتتايير ومؤشتتتتترات تستتتتتاعد عمتتتتتى اكتشتتتتتا  

 االنحرافات.
 
 (3100ووة وآخرون ، دراسة )كلب -2

 راسة  م  ان ة  عمةى  –أثر اس خ ام نظم المعميمات المباست   المبيسةت  عمةى األ اء المةالي "
 "الشركات المساىم  العام  الصناع   األر ن  

 اهداذ عمتى المحاستبية المعمومتات نظ  استددا  تأ ير مدى ادتبار تلى الدراسة دذ  ددفت
شتركة  24وقد تمتت الدراستة عمتى عينتة متج  اهردنية، العامة المسادمة الصناعية لمشركات المالي

 متج وذلت صتناعية متج الشتركات الصتناعية المستادمة اهردنيتة المدرجتة فتي ستو  عمتاج المتالي 

 المحاستبي المعمومتات نظتا  استتددا  قبتل لتدداذ الماليتة المقتاييس بعتض متوستطات مقارنتة دتالل

 اهصتول عمتى العائتد م تل المتالي اهداذ مقتاييس بعضاستددا   ت  وقد استددامه، وبعد المحوسب
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(ROA )الممكيتة حقتو  عمتى والعائتد(ROE)   الواحتد السته  عمتى العائتدو(EPS)  استتددا  بتلق 

  .استددامه وبعدالشركات  في المحاسبي المعمومات نظا 
 متوستطات بتيج تحصتائية داللتة ذات فروقتات توجتد ال  نته متىع نتتائ وقتد  ظهترت ال

قبتل تتاري    (ROA)، (ROE)، (EPS) ودتي الدراستة فتي المستتددمة ال ال تة الماليتة لمقتاييسا
 لتنظ  تتأ ير وجتود عتد  عمتى يتدل ممتا استتددامه، وبعتد المحاستبي المعمومتات نظتا استتددا  

 مج العديد لنتائ  مغايرة الدراسة نتائ  كانت وقد المالي، الشركات  داذ عمى المحاسبية المعمومات

 .السابقة الدراسات
 وباستتددا  الموهتوع نفتس حتول  دترى دراستات تجتراذ بهترورة البتاح وج  وصى وبالتالي

ل، كمتا  وصتى البتاح وج بالعمتل  طتو  ادتبتار ولفتترات المتالي الشتركات  داذ لقيتاس  دترى متغيترات
بمتا يعتود  عمى تدريب مستددمي دذ  النظ  وزيادة كفاذته  بشكل يمكنه  مج استغالل دتذ  التنظ 

 عمى الشركات بالنف  والفائدة تهافة تلى هرورة زيادة االدتما  بألية تطوير وتنفيذ دذ  النظ .
 

 (2011 راس  )إسماع ل،  -4
خصةةائص نظةةم المعميمةةات يأثرىةةا فةةي  ب  ةة  خ ةةار المنافسةة  االسةة را  جي فةةي اإل ار ةة ن العم ةةا 

  راس   طت ق   عمى المصارف ال جار   العامم  في قطاع غزة –ياليسطى 
 ديار تحديد في و  ردا المعمومات نظ  دصائص عمى التعر  تلى الدراسة دذ  ددفت

 وقد غزة قطاع في العاممة التجارية لممصار  والوسطى العميا اردارتيج في المنافسة االستراتيجي
 غزة قطاع في العاممة التجارية استبانة عمى موظفي البنو  67ت  توزي  

 المصتار  متج كبيتر وعى دنا أن  أهمها الىخائج مه مجمىعت إلى الدزاست حىصلج وقد
 سترية عمتى والمحافظتة و متج المصتر  المعمومتات  متج بأدميتة غتزة قطتاع فتي العاممتة التجاريتة
 عمتى كبيتر بشتكل عممهتا فتي غتزة قطتاع فتي العاممتة المصتار  تعتمتد العمتالذ، كمتا  حستابات
 تتوفر وبالتتالي المدتصتيج المتوظفيج عتدد زيتادة وكتذل  اآللتي وعمتى النظتا  الحدي تة التكنولوجيتا
 متدصصتة عمميتة يتمتعتوج بقتدرات ممج د  المصار  في العامموج، و ج والتكمفة والجهد الوقت
 .االدتصاص  صحاب مج وكذل  عالية كفاذة وذوى ومتميزة

 المعمومتات نظت  كفتاذة رفت  عمتى العمل يمي ما  دمها توصيات بعدة الدراسة درجت وقد
 ، اهفتراد ، البيانتات قواعتد ، ، االتصتاالت البرمجيتات ، المعمومتات )المعتدات نظت  ومكونتات

 الداصتة المعمومتات حمايتة عمتى والعمتل . التكنولوجيتة لممستتحد ات تبًعتا ارجتراذات( وتكوينهتا
 لمحفتاظ احتياطيتة نست  وعمتل بها نتيجة العبث تواجها قد التي المداطر مج والعمالذ بالمصر 

 المعمومتات نظ  استددا  مج تحد التي والمادية اردارية العقبات البن  وتجاوز و مج سالمة عمى
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 المعتدات نوعيتة لتحديتد وطبيعتته العمتل حجت  االعتبتار بعتيج مت  اهدتذ الحدي تة والتكنولوجيتا
 التكمفة. معيار همج المستددمة
 

 (2010، جل راس  )إ مين  -5
 نظر يجي  من األىم   ال جار   العراق   المصارف في المباست   المعميمات نظم فاعم   م ى م

 ."اإل ارة
 المصتار  التجاريتة في المحاسبية المعمومات نظ  فاعمية معرفة مدىتلى ددفت الدراسة 

منها  المرجوة لمغايات النظ  دذ  تحقي  مدى معرفة ومحاولة اردارة نظر وجهة مج اهدمية العراقية
عمتى جميت  المتديريج فتي المصتار  التجاريتة العراقيتة  هاستتبان 355 وقتد تت  توزيت  اردارة قبتل متج

  .اهدمية في بغداد
العراقيتة  التجاريتة المصتار  فتي المحاستبية المعمومتات نظت  ج  ومتج  دت  نتتائ  الدراستة

 والرقابة اتداذ القرارات. التدطيط اتعمميمتطمبات  تمبية حيث مج فاعمة ةاهدمي

 نظت  باستتددا  ةالعراقيتة اهدميت التجاريتة المصتار  ادتمتا  رورةبهت الدراستة  وصتت وقتد

،  وست  بشتكل القترار واتدتاذ ورقابتة تدطتيط متج المتعتددة هداذ وظائفهتا المحاستبية المعمومتات
 العراقية اهدمية، التجارية المصار  في المحاسبية المعمومات لنظ  المستمر التحسيج عمى التأكيدو 

ستينعكس  وبمتا والمحاستبي المتالي المجتال فتي التكنولوجيتة التطتورات مواكبتة متج ستيمكنها ممتا
 .القرارات واتداذ ورقابة تدطيط مج المصر  في اردارة وظائ  عمى باريجاب

 
 (3119أتي عمر،  راس  ) -6

 راسةة   طت ق ةة  عمةةى  – تيأثرىةةا فةةي إ ارة األزمةةافاعم ةة  نظةةم المعميمةةات اإل ار ةة  المبيسةةت  
 . القطاع المصرفي في فمسط ن

 فتي و  ردتا المحوستبة ارداريتة المعمومتات نظت  فاعميتة متدى قيتاس تلتى الدراستة دذ  ددفت

استتباج عمتى متوظفي  186وقتد تت  توزيت  .  زماتهتا تدارة عمتى فمستطيج فتي العاممتة المصتار  قتدرة
 المصار  العاممة في فمسطيج 

محوستبة فتي المصتاري  العاممتة  تداريتة معمومتات نظت  وجتود الدراستة نتتائ   دت  متج وكتاج
لممعمومتات،  جيتدة بحمايتة وتتمتت  ارداريتة لممستتويات ومالئمتة جتدا جيتدة في فمسطيج فعالة بدرجة

 نستبته متا، و ج اهزمتات تدارة عمتى المصتار  قدرة وبيج ظ دذ  الن فاعمية بيج قوية عالقة وجودو 

 المحوسبه اردارية المعمومات نظ  فاعمية يفسر  اهزمات تدارة عمى المصار  قدرة مج  % 66.6

 . درى لعوامل يعود والباقي
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 عصتب تعتبتر هنهتا المحوستبة ارداريتة المعمومتات بتنظ  االدتمتا  زيادةب الدراسة و وصت

 تتوفير وهترورة آمنتة،  ماكج في مباشرة وتدزينها المعمومات،  مج تدارة هرورةي و المصرف العمل

 ستبب هي اهجهتزة عطتل حالتة فتي مباشترة الددمتة عمتى تتددل لالستتددا  جتادزة احتياطيتة  جهتزة

 .كاج
 
 (3117، )قاعي   راس  -7
 راسةةة   - راسةة  ي ق ةة م نظةةام المعميمةةات المباسةةةت   االلك رين ةة  فةةي الشةةركات الفمسةةط ن   "

 ." طت ق   عمى الشركات المساىم  في مبافظات غزة
االلكترونيتتتتة فتتتتي الشتتتتركات  ةدتتتتدفت دتتتتذ  الدراستتتتة تلتتتتى تقيتتتتي  نظتتتت  المعمومتتتتات المحاستتتتبي

المسادمة فتي فمستطيج متج حيتث متدى تتوفر مواصتفات الجتودة، وتتوفر القتدرة وارمكانتات الالزمتة 
تصتور لتمبية حاجات ورغبات المستددميج، وكذل  متدى مواكبتهتا لمتطتورات التكنولوجيتة، ووهت  

 في محافظتات ةمسادم شركة 155 وقد طبقت الدراسة عمى عينة مجواه  يساعد في تقييمها، 

 .بفمسطيج غزة
 االلكترونيتة المحاستبية المعمومتات نظت  فتي الجتودة دصتائص وفربتت الدراستة كشتفت وقتد 

 المعمومتات نظت  فتي الجتودة دصتائص تتوفر بتيج قويتة ارتبتاط عالقتة توجتدو نته ، متفاوتتة بتدرجات

 .المستددميج ورغبات حاجات تمبية عمى النظ  دذ  وقدرة االلكترونية، المحاسبية
هتتتتترورة ادتمتتتتتا  الشتتتتتركات المنتجتتتتتة لتتتتتنظ   التوصتتتتتيات منهتتتتتا جوقتتتتتدمت الدراستتتتتة مجموعتتتتتة متتتتت

المعمومتتات المحاستتبية االلكترونيتتة الداصتتة بالشتتركات المستتادمة بالعمتتل عمتتى تطتتوير مواصتتفات 
ة ودصتتائص الجتتودة فتتي نظتت  المعمومتتات المحاستتبية االلكترونيتتة المطبقتتة فتتي الشتتركات المستتادم

هرورة وه  الهوابط الرقابيتة الالزمتة عمتى صتالحيات استتددا  بها في دذا االتجا ، و  واالرتقاذ
بما يستم  بتمبيتة حاجتات ورغبتات المستتددميج هنظمتة المعمومتات المحاستبية االلكترونيتة   البرام

 في الشركات المسادمة.
 
 (2007 راس  )الزعان ن،  -8
 ."الفمسط ن   المال   يزارة في  راس   طت ق   المباست   المعميمات نظم في ال بيل أثر م

 المحاسبية المعمومات لنظ  لمبيانات اآللية المعالجة عمى التعر  تلى الدراسة دذ  ددفت
لتنظ   اآلليتة المعالجتة   تر الفمستطينية وذلت  بتتبت  الماليتة وزارة فتي تطبيقيتة دراستة متج دتالل
 الممارستة عمتى والتعتر  والمدرجتات، والمعالجتة دتالل المتددالت متج المحاستبية المعمومتات
 وزارة دادتل واهنشتطة الوظتائ  دراستة دتالل متج هنظمتة المعمومتات اآلليتة لممعالجتة العمميتة
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 ترشتد التتي والنتتائ  اآلليتة المعالجتة بتيج عالقتة وجتود عمتى الدراستة لمتعتر  تطرقتت  ت  الماليتة،
 .المستقبمية لمممارسات
كمتا  عميهتا، المحافظتة لغايتات مستتمرة لمراقبتة تدهت  البيانتات  ج  وهتحت الدراستة ولقد
جتراذات سياستات تتوفر عتد   ظهترت يوجتد  كمتا المحاستبية، المعمومتات نظت  الستتددا  واهتحة واش
 .الوزارة في المالي النظا  استددا  في النقص بعض

 الجةاستددا  المع عممه  يتطمب الذيج الموظفيج وتأديل تدريب بهرورة و وصت الدراسة
 مواكبة التطورات ليستطي  المحوسب البرنام  ددمات تحديث عمى العمل و يها لمبيانات، اآللية
 فتي النظتا  المتالي استتددا  طريقتة لفهت  وستهل واهت  دليتل تتوفير مت  العال ، في الحاد ة الهائمة
 .المبذول الجهد وتوفير زمنية فترة بأقل الوزارة

 
 (3116أبم ،  راس  ) -9

 – ير نظم المعميمات المباست   في  رش   القرارات اإل ار   فةي منشة ت األعمةال الفمسةط ن   
 المب ي ة في قطاع غزة  راس   طت ق   عمى الشركات المساىم  الخصيص  

 المعمومتات تنتتاج في المحاسبية المعمومات نظ  دور وتحميل بياج تلى الدراسة دذ  ددفت

 فتي ارداريتة القترارات لترشيد الالزمة اردارية باالحتياجات لموفاذ عالية،والف الكفاذة ذات المحاسبية

شتتركات المستتادمة  عمتتى استتتبانة 142، وقتتد تتت  توزيتت  غتتزة قطتتاع فتتي المستتادمة الشتتركات
 .استبانة منها هغراض الدراسة 133الدصوصية المحدودة في قطاع غزة ت  استددا  

 مهتارات بتطتوير التالز  االدتمتا  عتد   دمهتا النتتائ  متج مجموعتة تلتى الدراستة وتوصتمت

 المعمومتات نظت   داذ فعاليتة تعرقتل التتي المعوقتات بعتض وجتودو  المحاستبي المجتال فتي العتامميج

 لمشركة. المدتمفة والفروع اهقسا  بيج التكامل في هع  يوجد  نه حيث المحاسبية
 مستتتواد  الفنتي بتحستيج المحاستتبي المجتتال فتي العتتامميج و وصتت الدراستتة بتشتجي 

 توظيت  عمتى والتركيتز مهتاراته ، تطتوير وبالتتالي والمهنيتة الفنيتة التطتورات ومواكبتة واهكتاديمي

حج   م  يتناسب بما المحاسبة مجال في متدصصة وعممية عممية بمؤدالت الذيج يتمتعوج اهفراد
 تشتغيل في المستددمة والبرام  اهجهزة بتطوير االدتما  منه ، وهرورة المطموبة المها  ومستوى

 الحدي ة. التقنية التطورات لمواكبة وذل  المحاسبي النظا 
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 (3115 راس  )أتي ستت،  -01
 ق ةة م  ير نظةةم المعميمةةات اإل ار ةة  فةةي صةةنع القةةرارات اإل ار ةة  فةةي الجامعةةات الفمسةةط ن   فةةي 

 قطاع غزة

 لتدى القترارات صتن  عمميتة فتي المعمومات ارداريتة نظ  دور تقيي  تلى الدراسة دذ  ددفت

 وجود مدى استكشا  عمى الدراسة وترتكز .غزة بقطاع الفمسطينية الجامعات في القرارات متدذي

 التصتاالتا - البرمجيتات – المعتدات) الجامعات في اردارية المعمومات نظ  مكونات بيج فرو 

 )النظتا  فتي العتامميج اهفتراد كفتاذة  -المعمومتات نظت  لتدائرة التنظيمتي المستتوى–  البيانات وقواعد
 عمميتة فتي ارداريتة المعمومتات نظ  واستددا  المعمومات جودة دور قياس عمى الدراسة ركزت ماك

 .القرارات صن 
 لصتال  ارداريتة المعمومتات نظت  مكونتات فتي فترو  دنتا   ج تلتى الدراستة دمصتت وقتد

 وجودة المعمومات نظ  لدائرة التنظيمي المستوى بيج جداً  قوية عالقة دنا  و ج ارسالمية، الجامعة

 عمتى عاليتة قتدر  لهتا المستتددمة البترام ، و ج القترارات صتن  عمميتة فتي المعمومتات واستتددا 

 بستهولة المعمومتات تبتادل متج النظتا  مستتددميكمتا تمكتج  البيانتات وتحميتل واالستترجاع التدتزيج

 بشكل يعتمد الحالي النظا ، و ج واحد وقت في باالتصال مستفيد مج هك ر الفرصةوتتي   ويسر،

 تستتدد كمتا  مناستب بشتكل النظتا  متج الغايتة تحقت  المستتددمة المعداتو  الحاسوب عمى  ساسي

 اهعمتال رنجتاز جتداً  كافيتة سترعتهاو  والمعمومتات البيانتات لنقتل وذلت  محوستبة معمومتات شتبكة

دارتهتا البيانات قواعد تشغيل نظ   جو  .المناسب الوقت في المطموبة  حيتث متج العاليتة القتدرة لهتا واش

 التعر  في تساعد معمومات توفر ودي والمعالجة والطباعة والعرض والحذ  واالسترجاع التدزيج

 دتالل متج لمبيانتات الجيتدة الحمايتة وتتوفر المدزنتة لمبيانتات التكترار عتد  وتتوفر المشتكمة عمتى

 بمستوى ويتمتعوج التدصصات متنوعي الحالي النظا  في العامميج  ج و .متعددة  منية مستويات

دارية فنية دبرة  . به  المنوطة والمها  تتناسب واش
 نظت  كفاذة ورف  تطوير في والتعزيز االستمرار منها وقدمت الدراسة عدد مج التوصيات 

 عمى العملو  الحدي ة التكنولوجية لممستحد ات تبعاً  وذل  المحوسبة اردارية المعمومات

 المعمومتات لتنظ  التابعتة واهقستا  التدوائر عمتل تواجته التتي واردارية المادية العقبات مج التدمص

 المعتدات متج النظتا  مكونتات حيتث متج وذلت  غتزة بقطتاع الفمستطينية الجامعتات فتي ارداريتة

 التنظيمتي المستتوى تطتوير فتي االستتمرار ، ووالعتامميج البيانتات وقواعتد االتصتاالت البرمجيتات،

بتراز المحوستبة ارداريتة المعمومتات نظت  لتدائرة  عمميتة فتي المهت  ودوردتا المعمومتات نظت   دميتة واش

 زيادة عمى الفمسطينية الجامعات تحرص  جغزة، و  بقطاع الفمسطينية الجامعات في القرارات صن 

 ومالذمتهتا تليهتا الوصتول وسترعة دقتهتا زيتادة حيتث متج نظمهتا تقتدمها التتي المعمومتات جتودة
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 النظ  دذ  الستددا  الجامعات في لممديريج قوياً  كحافز الجودة دذ  تستمر بحيث الكمية، وكفايتها

 .قراراته  صن  في
 

 (2005القطاين ،  راس  ) -00
أثةةر اسةة خ ام  كنيليج ةةا المعميمةةات عمةةى فاعم ةة  نظةةام المعميمةةات المباسةةتي :  راسةة  عمةةى "

 م.األيل عمان ضمن السيقمنش ت المصارف يال أم ن الم رج  أسيميا في تيرص  
ددفت دذ  الدراسة تلى التعر  عمى   ر استددا  تكنولوجيا المعمومات عمى فاعمية نظا  

هتتمج الستتو  اهول،  جالمعمومتتات المحاستتبي فتتي المصتتار  وشتتركات التتتأميج فتتي بورصتتة عمتتا
 حيتتث تتتت  تطتتوير استتتتبانتيج بغتترض تحقيتتت   دتتدا  الدراستتتة، اهولتتى كانتتتت بغتترض قيتتتاس فاعميتتتة
النظتتتا  المحاستتتبي، وال انيتتتة كانتتتت بغتتترض قيتتتاس   تتتر تكنولوجيتتتا المعمومتتتات عمتتتى فاعميتتتة نظتتتا  

مصتتترفًا وعتتتدد  13المعمومتتتات المحاستتتبي، وقتتتد بمتتتف عتتتدد المصتتتار  التتتتي  جريتتتت عميهتتتا الدراستتتة 
 استبانة. 113استبانه و جرى التحميل ارحصائي عمى  138، وت  توزي  10منشأت التأميج 

تلتتتتتى  ج الستتتتتتددا  تكنولوجيتتتتتا المعمومتتتتتات   تتتتترًا عمتتتتتى فاعميتتتتتة نظتتتتتا   وتوصتتتتتمت الدراستتتتتة
المعمومتتتات المحاستتتبي، وكتتتاج  دتتت  عامتتتل متتتؤ ر دتتتو استتتتددا  شتتتبكات االتصتتتاالت، يميتتته اهجهتتتزة 
والبرمجيتتات، ومتتتج  تتت  قواعتتتد البيانتتتات، كمتتتا توصتتتمت تلتتتى  ج قطتتتاع المصتتتار  يتمتتتت  بمستتتتويات 

 تكنولوجية  عمى منه في شركات التأميج.
وقتتد  وصتتتت الدراستتتة بتتتهرورة زيتتتادة االستتتت مار فتتتي تكنولوجيتتا المعمومتتتات، والعمتتتل عمتتتى 
مواكبتتتة التطتتتورات التكنولوجيتتتة وهتتترورة وجتتتود متدصصتتتيج هتتتمج الكتتتادر التتتوظيفي لمواجهتتتة  ي 

 دمل.
 

 (3114 راس  )المخا م ،  -03
 راسةة   طت ق ةة   -أثةةر نظةةم المعميمةةات المباسةةت   المبيسةةت  فةةي ا خةةاذ القةةرارات االسةة ثمار   "

 ."عمى الشركات األر ن  
دتتدفت دتتذ  الدراستتة تلتتى استقصتتاذ  راذ عينتتة متتج الشتتركات الصتتناعية اهردنيتتة حتتول   تتر 
نظ  المعمومات المحاسبية في اتداذ القرارات االستت مارية فتي ظتل اهنظمتة المحاستبية المحوستبة، 

وبيتاج  نتواع القترارات االستت مارية،  وذل  مج دالل ارطالع ومراجعتة نظت  المعمومتات المحاستبية،
ت  ادتبار دصتائص المعمومتات المحاستبية ، لذا ا في ظل  نظمة المحاسبة المحوسبةوالربط بينهم

والمتم متتة فتتي: التوقيتتت المالئتت ، القتتدرة عمتتى التنبتتؤ، التغذيتتة العكستتية، صتتد  التعبيتتر، الحياديتتة، 
معتتت البيانتتات متتج ج، وقتتد ركاتدمة فتتي الشتتالت بتتت متتج المعمومتتة، المقارنتتة، البرمجيتتات المستتتد
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عمميتة اتدتاذ القترارات فتي فردا لمعرفة تتأ ير العوامتل الستابقة  143دالل عينة مالئمة تكونت مج 
 االست مارية في الشركات الصناعية اهردنية.

عمميتتتتة اتدتتتتاذ القتتتترارات فتتتتي جميتتتت  العوامتتتتل الستتتتابقة تتتتتؤ ر تلتتتتى  ج  وقتتتتد  شتتتتارت النتتتتتائ  
االستتت مارية باستتت ناذ داصتتية الحياديتتة وداصتتية المقارنتتة، تذ وجتتد  ج جميتت  الدصتتائص النوعيتتة 
لممعمومتتتتتات المحاستتتتتبية تتتتتتتوافر بشتتتتتكل كبيتتتتتر فتتتتتي معمومتتتتتات النظتتتتتا  المحاستتتتتبي المحوستتتتتب، و ج 

ج تالستت مارية. البرمجيات المستددمة في اهنظمة المحاسبية المحوسبة تتؤ ر فتي اتدتاذ القترارات ا
المحاستبية بيانتات ذات طبيعتة ت في جعتل البيانتات  سهمالسرعة التي وفرتها برمجيات الحاسوب 

 .مالئمة لمتدذي القرارات بشكل عا  ولمتدذي القرارات االست مارية بشكل داص
، ةنظت  المعمومتات المحاستبيحوستبة الشتركات بأدميتة تدارات  توعيتةوقتد  وصتت الدراستة ب

استتددا  هترورة ته  بتتوعيو  ،له مج انعكاس تيجابي عمى متدذي القرارات االست مارية لما سيكوج
، القابمتة لمتطتوير والتتأقم  مت  التغييترات التتي تطتر  عمتى البيئتة المحيطتة بالشتركةالمرنة  البرمجيات
وبالتتتالي زيتتادة  ،بتترام  حمايتتة متطتتورة لمحفتتاظ عمتتى دصوصتتية المتعتتامميج متت  الشتتركة وباستتتددا 

  ب.ته  بها وبمدرجات نظامها المحوسق 
 

  2003)  راس  )القشي، -13
 ال جارة ظل في يالميثيق   يال يك      بق ق األمان في المباست   المعميمات نظم فاعم   م ى"

 ".االلك رين  
 فتي المحاستبية المعمومات  نظمة تواجه التي عمى المشاكل تلى التعر  الدراسة دذ  ددفت

 المحاستبي المعمومتات نظتا  بتيج يتربط لنظتا  نمتوذج تلى والوصول االلكترونية التجارةاستددا   ظل

  قتة تعزيتز فتي ويسته  االنترنتت، قراصتنة متج معقولتة حمايتة يهتمج بحيتث والتجتارة االلكترونيتة

 التوكيديتة وستمبية اهمتاج ستمبية لتفتادي متعتددة رقابيتة  دوات تتبتاع دتالل المصتال  متج  صتحاب

 .االلكترونية التجارة في المو وقية المفقودة وسمبية
 والمو وقيتة اهمتاج متج كتل تتوفير  ج  دمهتا النتتائ  متج مجموعتة تلتى الدراستة توصتمت وقد 

 المحاستبي الشتركة نظتا  بتيج نظتا  ربتط وتطتوير تنشتاذ دتالل متج تال تحقيقته ال يمكتج والتوكيديتة

جراذات سياساتهمج  وذل  ارنترنت؛ شبكة عمى االلكتروني وموقعها  تعتمددا ومحاسبية تقنية واش

 .وتكنولوجياً  محاسبياً  دارجية مؤدمة جهة مج عميها التدقي  ويت  الشركة
اعتمتتاد نمتتوذج نظتتا  التتربط بتتيج نظتتا  الشتتركة المحاستتبي وموقعهتتا وقتتد  وصتتت الدراستتة ب

ة التجتتتارة تطتتتوير  متتتج قبتتتل الشتتتركات المستتتتددمة لتقنيتتتتتتت  ارلكترونتتتي عمتتتى شتتتبكة االنترنتتتت التتتذي 
جتتتتراذات نظتتتتا  الشتتتتركة ، و ارلكترونيتتتتة اعتمتتتتاد جهتتتتة تتتتتدقي  مؤدمتتتتة تكنولوجيتتتتا لتتتتتدقي  سياستتتتات واش
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تأديل كل متج المحاستبيج والمتدققيج وت قتيفه  بتكنولوجيتا ، و المحاسبي المرتبط بالتجارة ارلكترونية
 المعمومات بشكل عا  وبتعامالت التجارة ارلكترونية بشكل داص.

 
 (3111لشن ف،  راس  )ا -14
 القرارات :  راسة  م  ان ة  عمةى التنةيك صنع عمم   في المبيست  اإل ار   المعميمات نظم  ير

 غزة تقطاع العامم  ال جار  
 صتن  عمميتة فتي المحوستبة المعمومتات ارداريتة نظت  دور تقيتي  تلتى الدراستة دتذ  دتدفت

براز بقطاع العاممة التجارية البنو  في القرارات  تتتي  دائمتة فترص متج النظ  دذ  تقدمه ما غزة واش
 .التنافسية قدرتها تحسيج مبنو ل

 ارداريتة المعمومتات نظت  كفتاذة لرفت  ماستة حاجتة دنتا   ج الدراستة تلتى  ظهترت وقتد
لتىبتطويردتا لتواكتب المستتحد ات  و  لمبنتو  المحوستبة  نظت  بتيج هتعي  طتردي ارتبتاط وجتود اش
 واالتصتاالت وارجتراذات واهفتراد والبرمجيتات المعتدات) المحوستبة بمكوناتهتا ارداريتة المعمومات
 البيانتات وقواعتد االتصتاالت بتيج طتردي ارتبتاط ووجتود صتن  القترارات، وعمميتة( البيانتات وقواعتد
 .المعمومات وجودة البرمجيات مج كل بيج طردي ارتباط وجود بارهافة تلى، المعمومات وجودة

الدراستتتة بهتترورة رفتتت  كفتتاذة مكونتتتات نظتت  المعمومتتتات ارداريتتة المحوستتتبة تبعتتتًا   وصتتتو 
لممستتتحد ات التكنولوجيتتة، والعمتتل عمتتى التتتدمص متتج العقبتتات الماديتتة وارداريتتة التتتي تواجتته عمتتل 
 قسا  نظ  المعمومات اردارية مج حيث مكونات النظتا  متج : المعتدات، البرمجيتات، االتصتاالت 

نشاذ نظ  معمومات تدارية محوسبة متكاممةوقواعد البيانا  ت، العامميج وارجراذات، واش
 

 (ت ين سن  شبا ة ي العاصي : راس  ) -05
نبي إطار م كامل ل ق  م كفاءة نظم المعميمةات المباسةت   فةي المؤسسةات المصةرف   فةي ظةل م

 . راس  م  ان   عمى المصارف العامم  تم  ن  بمب" -األزم  المال   العالم   
تلتتتى وهتتت  تطتتتار متكامتتتل لتقيتتتي  كفتتتاذة نظتتت  المعمومتتتات المحاستتتبية فتتتي الدراستتتة دتتتذا  تدتتتدف

استتتتبانه عمتتتى فتتتروع  45، وقتتتد تتتت  توزيتتت  المؤسستتتات المصتتترفية فتتتي ظتتتل اهزمتتتة الماليتتتة العالميتتتة
 المصار  العاممة بمدينة حمب.

قتدرة الجزئيتة عمتى بالم وقد توصمت الدراسة تلتى نتتائ   دمهتا تمتت  نظت  المعمومتات المحاستبية
شباع حاجات متتبعي نشاط المؤسسات المصرفية مج المعمومات، كما  نه يوجد دور بارز  تمبية واش
لنظ  المعمومات المحاسبية في تفعيل  نشطة وفعاليات المنظمة المصرفية وتمعب نظ  المعمومتات 

 المحاسبية دورًا مهمًا في تحقي  المصر  لمزايا تنافسية.



16 

 

الدراستتتتة بهتتتترورة تطتتتتوير نظتتتت  المعمومتتتتات المحاستتتتبية رنتتتتتاج معمومتتتتات فتتتتي كمتتتتا  وصتتتتت 
المصر  بحيث تعتمد معاير المحاسبية الدولية ومعايير تعداد التقارير المالية الدوليتة ممتا يكستب 
مدرجتتات نظتت  المعمومتتات المحاستتبية فتتي المصتتر  مزيتتدا متتج المو وقيتتة والعدالتتة، واعتبتتار عمميتتة 

المحاستتتبية عمميتتتة مستتتتمرة فتتتي الوحتتتدة المصتتترفية ال تتوقتتت  عنتتتد تنجتتتاز  تطتتتوير نظتتت  المعمومتتتات
 وتطبيقاتها المتعددة. تمراحل محددة وذل  بسبب التطور المستمر في تقنيات المعموما

 
 ثان ًا : ال راسات األجنت  :

 (ALshbiel and Al-Awaqleh, 2011)  راس  -0
"Factors Affecting the Applicability of the  Computerized 

Accounting System at Jordanian Ministry of Health - Field Study on 

Governmental Hospitals in the North Territory". 

تحديتد تتتأ ير عتدد متتج العوامتل عمتتى تطبيت  نظتتا  محاستبي محوستتب لدتذ  الدراستتة دتدفت 
وعتدددا عشترة  ي  الشتماليقمتوزارة الصتحة اهردنيتة متج وجهتة نظتر المستشتفيات العامتة فتي اه في

استتتتبياج عمتتتى متتتدراذ المستشتتفيات والمتتتدراذ ارداريتتتيج والمتتتالييج  115تتتت  توزيتت  مستشتتفيات، ولقتتتد 
 ورؤساذ الدوائر المالية والمحاسبيج.

صتتتائية لمبنيتتتة التحتيتتتة والمتتتوارد داللتتتة تح ذوتتتتأ ير تيجتتتابي  وتوصتتتمت الدراستتتة تلتتتى  نتتته دنتتتا 
، ي  الشتماليقمالمتغير التاب  تطبي  نظا  المحاسبة المحوسبة مج قبل مستشفيات اهعمى البشرية 
عمتتى المتغيتتر التتتاب  تطبيتت  نظتتا  المحاستتبة المحوستتبة، تكمفتتة لعامتتل الدنتتا  تتتأ ير ستتمبي كمتتا  ج 

داري عمتتتى تطبيتتت  نظتتتا  المحاستتتبة يس دنتتتا  تتتتأ ير كبيتتتر متتتج الناحيتتتة ارحصتتتائية لتتتدداذ ارولتتت
 ي  الشمالي.قمالمحوسبة لممستشفيات اه

العمل عمى تعزيز البنية التحتيتة وهترورة االدتمتا  بتالموارد البشترية بهرورة  و وصت الدراسة
ي  الشتتتمالي متتتج حيتتتث التتتتدريب المستتتتمر عمتتتى استتتتددا  نظتتتا  قمتتتالعاممتتتة فتتتي المستشتتتفيات فتتتي اه

محتتاوالت جتتادة لموصتتول تلتتى التتدع  الحكتتومي المتتالي لمتدفيتت  متتج ل ، وعمتتالمحاستتبة المحوستتبة 
 .عبذ تكالي  دذ  المستشفيات مج  جل تسهيل عممية تطبي  نظا  المحاسبة المحوسبة

 

 (Sori, 2009 راس  ) -3
"Accounting Information Systems (AIS) and Knowledge 

Management : A Case Study" 

 نظتا  المعمومتات المحاستبية المطبت  فتي شتركة دراستة استتددا  تلتى دتدفت  دتذ  الدراستة

ZBMS Sdn. Bhd  شتتركة   -االستتتراتيجي لممنظمتتة  ودوردتتا تدارة المعرفتتة ومستتادمته فتتي
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ZBMS Sdn. Bhd  تستتدد  دي شركة مسجمة في كواال المبور وتعمل بالصناعات ارنشائية و
 . ZYXWنظا  محاسبة محوسب مج تنتاج شركة 

النتتتائ  التتتي توصتتمت تليهتتا الدراستتة دتتو  ج تطبيتت  نظتتا  المعمومتتات المحاستتبية ومتتج  دتت  
و دى تلتتى زيتتادة ستترعة تنتتتاج التقتتارير المطموبتتة  هتتا  قيمتتة لممعمومتتات دادتتل الشتتركةالمحوستتب  
فتي عمميتة معالجتة البيانتات كمتا ستاد  فتي  التقميديتة البشترية نقتاط الهتع  التغمب عمتىو دى تلى 

 ارد ومتابعتها والرقابة عميها.تحسيج تدارة المو 
لمشتركة  البيانتات وقدمت الدراسة عدد مج التوصيات  دمها هرورة حوسبة جميت  مصتادر

 .وتطوير النظا  القائ 
 
 (Sajady & others : 2008 (دراسة  -2

"Evaluation of the effectiveness of Accounting Information Systems" 

 لمشتركات المدرجتة فتي المعمومتات المحاستبية فعاليتة نظت  تقيتي  دتدفت دتذ  الدراستة تلتى

متتتج المتتدراذ المتتتالييج لمشتتركات المدرجتتتة فتتتي  87، وقتتد تتتت  توزيتت  االستتتتبياج عمتتى بورصتتة طهتتتراج
بورصتتتة طهتتتراج وتتتت  االدتبتتتار فتتتي دمتتتس محتتتاور دتتتي : تحستتتيج اتدتتتاذ القتتترارات، فاعميتتتة الرقابتتتة 

 .تطوير اهداذ، وتسهيل معالجة العمميات المالية الدادمية، تحسيج جودة التقارير المالية،
 تستبب فتي دتذ  الشتركات فتي المعمومتات المحاستبية تطبيت  نظت   ظهترت النتتائ   ج قتدو 

التقتارير  نوعيةوزيادة فاعمية نظ  الرقابة الدادمية بارهافة تلى تحسيج  صن  القرار عممية تحسيج
تطبيتت  نظتت   مؤشتتر عمتتى  ج  ي النتتتائ  تظهتترالعمميتتات الماليتتة ولتت  معالجتتة  وتستتهيل الماليتتة

 .مج تطوير اهداذ يحسجالمعمومات المحاسبية 
وقتتدمت الدراستتة توصتتيات  دمتتا هتترورة العمتتل عمتتى استتتددا  نظتت  المعمومتتات المحاستتبية 

كمتتا فتحتتت الدراستتة فتتي جميتت  الشتتركات العاممتتة بتتليراج لمتتا لتتذل  متتج   تتر عمتتى فاعميتتة الشتتركات، 
 .مستقبمية في دذا المجال آفا  جديدة لدراسات

 
 (Wang & others, 2008 راس  ) -4

The Impact of Information Technology on the Financial Performance 

of Third-party Logistics Firm in China 

دتتتدفت دتتتذ  الدراستتتة تلتتتى التعتتتر  عمتتتى   تتتر استتتتددا  تكنولوجيتتتا المعمومتتتات عمتتتى اهداذ 
شتركة متج شتركات  765الموجستي في الصيج، حيث  جريتت الدراستة عمتى  المالي لشركات الدع 

 الدع  الموجستي المسجمة في وزارة االتصاالت بالصيج.
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ومتتتج  دتتت  النتتتتائ  التتتتي توصتتتمت لهتتتا الدراستتتة  ج تكنولوجيتتتا المعمومتتتات لهتتتا تتتتأ ير قتتتتوي 
عمتتتى اهداذ ومممتتوس عمتتتى تحستتتيج اهداذ المتتالي لشتتتركات التتتدع  الموجستتتتي ووجتتود تتتتأ ير كامتتتل 
 .جالمالي مج دالل االستفادة مج مميزات تكنولوجيا المعمومات ومشاركة المديريج التنفيذيي

وقتدمت الدراستتة عتدد متتج التوصتتيات  دمهتا  نتته متج الهتتروري العمتتل عمتى تتتوفير الجهتتود 
ارداريتتتتة والمتتتتوارد الكافيتتتتة لتحقيتتتت  االستتتتتددا  اهفهتتتتل لتكنولوجيتتتتا المعمومتتتتات وانتتتته ينبغتتتتي عمتتتتى 

المشتاركة بشتكل كبيتر فتي تدطتيط اهعمتال ارستتراتيجية متج  جتل فهت   فهتل  جلمديريج التنفيذييا
 الستراتجيات العمال التجارية

 
 (Siam and Rahahleh, 2007 راس  ) -5

"Evaluation of Computerized Accounting Information Systems  

effectiveness in the Jordanian Commercial Banks". 

دتتدفت دتتذ  الدراستتة تلتتى تقيتتي  فاعميتتة نظتت  المعمومتتات المحاستتبية المحوستتبة فتتي البنتتو  
التجارية اهردنية في ظل التطور التكنولوجي، وذل  مج دالل مجموعة مج المعايير التتي تعكتس 

ة ولتحقي   ددا  الدراس، دة والمرونة والبساطة والمو وقيةفاعمية  داذ دذ  النظ  والمتم مة في الجو 
عمتتى المتتديريج المتتالييج والعتتامميج فتتي التتدوائر الماليتتة فتتي اردارات العامتتة استتتبانه  45توزيتت  تتت  

  والبتالف 2003لمبنو  التجارية اهردنية المدرجة فتي ستو  اهورا  الماليتة )بورصتة عمتاج( لمعتا  
 استبانه. 42عدددا تسعة بنو ، ، اعتمد منها لغايات التحميل والدراسة 

مج نتائ  الدراسة  ج نظت  المعمومتات المحاستبية المحوستبة فتي البنتو  التجاريتة وقد تبيج 
  اهردنية تتمت  بدرجة عالية مج الجودة والمو وقية، وبدرجة متوسطة مج المرونة والبساطة.

تكنولوجيتا المعمومتات  االستتفادة متج وستائل التجاريتة  وصتت الدراستة بتأج عمتى البنتو و 
 التجاريتة اهردنيتة، وتعزيتز البنتو  فتي المحوسبة المعمومات المحاسبية  نظمة الحدي ة في تطوير
 اهداذ ونوعية رف  مستوى البنو ، وبالتالي هماج الددمات التي تقدمها وتطوير القدرة التنافسية
 .عمى المستوييج الوطني والدولي دذ  الددمات

 
 (Aziz and king, 2007)  راس  -6

"Factors influencing the alignment of accounting information 

Systems in small and medium sized Malaysian manufacturing firms 

". 

التعتتر  عمتى العوامتتل المتؤ رة فتي نظتت  المعمومتات المحاستتبية  تلتتى الدراستتة دتتذ  دتدفت
 بتيج المالئمتة عمتى الدراستة ركتزت قتدو  ماليزيتا فتي الحجت  متوستطةالو  الصغيرة الصناعية لمشركات
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 المحاسبية؛ المعمومات توليد عمى المعمومات المحاسبية نظ  وقدرة المحاسبية المعمومات متطمبات

 ماليزية. شركة 214ت  توزيعه عمى  استبياج باستددا  الباح اج قا  الغرض ولهذا
وقد توصمت الدراسة تلى  ج دنا  عدة عوامل تؤ ر فتي نظت  المعمومتات المحاستبية ودتي 
 امستوى تكنولوجيا المعمومات المستددمة تهافة تلى مستوي المحاسبيج ومدى معرفته  بتكنولوجي

 المعمومات، والدبرات الفنية المكتسبة له .
استتتددا  تكنولوجيتتا المعمومتتات  زوقتتد قتتدمت الدراستتة توصتتيات  دمتتا هتترورة زيتتادة وتعزيتت
المعمومتات وعمتل المزيتد متج  انولوجيتوتعزيز قدرات المحاسبيج الداصتة بمعترفته  واستتددامه  لتك

 الدراسات عج فعالية تطبي  النظا  المحاسبي في الشركات الصغيرة.
 

 (Breen, Sciulli and Calvert, 2003)  راس  -7
"The Use of Computerized Accounting Systems in Small Business". 

دتتدفت دتتذ  الدراستتة لمتحقتت  متتج استتتددا  الشتتركات الصتتغيرة لمنظتتا  المحاستتبي المحوستتب 
تتت  فحتتص الشتركات متتج استتتددا  دتتذا النظتا ، وقتتد  لمتأكتد ممتتا تذا كانتتت دنتا  عقبتتات تمنتت  دتتذ و 

والمجموعة  مجموعة تستدد  حاليا النظا  المحاسبي المحوسب ،مجموعتيج مج الشركات الصغيرة
الرئيسية في  اهسبابوالغرض مج دذ  المقارنة دو تحديد ما دي  ،  دذا النظا اهدرى ال تستدد

 دتتو قتترارد  الستتتددا   و عتتد  استتتددا  البتترام  المحاستتبية هعمتتاله . وكتتاج  حتتد اهدتتدا  ال انويتتة
 المحاسبيج في دذ  الشركات في دذا القرار. همعبالذي يلمعرفة الدور )تج وجد( 

متتج  دتت  اهستتباب وراذ استتتددا  بتترام  المحاستتبة المحوستتبة وقتتد توصتتمت الدراستتة تلتتى  ج 
وراذ لممتدراذ باستتددامها، و ج الستبب  دتو الظترو  البيئيتة ونصتيحة المحاستبيج العتامميج بالشتركة

متتدراذ الشتتركات بأنتته ال يهتتي  قيمتتة لمعمتتل  ام  المحاستتبة المحوستتبة دتتو اعتقتتادعتتد  استتتددا  بتتر 
 .لدى دؤالذ المدراذ ةبرة التكنولوجيونقص الد
هرورة تددتال البترام  المحاستبية المحوستبة لمشتركات الصتغيرة التتي ال ب وصت الدراسة و 
 هرورة عقد دورات تدريبية لتطوير المهارات التكنولوجية هصحاب دذ  المنشأت.، و تستددمها
 

 :الساتق  ال ارسات عن البال   ال راس   م ز ما
بالعوامتل  وتأ ردتا وتأ يردتا المحاستبية المعمومتات نظت  موهوع الدارسات مج العديد تناولت

 الدراستة دتذ  متغيترات تناولتت عديتدة وبحتوث دراستات  جريتت فقتد ،جوانتب عتدة متج وذلت  المدتمفة
  جريتت التتي والبيئتات المستتهدفة والفئتات ومتغيراتها  ددافها في وتفاوتت المدتمفة و بعاددا وغيردا

 .فيها
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كما الحظت الباح ة  ج الدراسات السابقة طبقت عمى مدتم  القطاعات والمؤسسات فتي 
 المعمومتات المحاستبيةنظت  دراستة وتقيتي   عتج مباشتر بشكل تبحث دراسةحيج ل  تجد الباح ة  ي 

 .الجامعاتااللكترونية في 
 فتي جتاذ ما توظي ت حاولوبناًذ عمى ما تقد  فلج ما يميز دذ  الدراسة عج غيردا  نها 

الدراسة الحالية مج تقيي  نظ  المعمومات   ددا  لتحقي  ممكنا ذل  كاج السابقة، وحي ما الدارسات
 المحاسبية المحوسبة عمى الجامعات الفمسطينية، لما لمجامعات مج دور دا  وفعال في المجتم .
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 الفصل الثاني  
 نظم المعميمات المباست   االلك رين  

 
 المباست    المعميمات : نظم األيل المتبث
  نظا  المعمومات 
  المحاسبية المعمومات نظ  
 المحاسبية المعمومات نظا  دصائص  
 المحاسبية المعمومات نظا  مكونات  
  ةالمحاسبيالمعمومات  نظا   ددا  

   ةالمحاسبيالمعمومات  نظا وظائ  
 المحاسبية المعمومات نظا  مقومات 

 
 المباست   االلك رين   المعميمات : نظم الثاني المتبث
 مفهو  نظ  المعمومات االلكترونية 
 مفهو  نظ  المعمومات المحاسبية االلكترونية 
 دمية استددا  الحاسوب في نظ  المعمومات المحاسبية  
 مشاكل استددا  الحاسوب في نظ  المعمومات المحاسبية 
 ر استددا  الحاسوب عمى مقومات نظ  المعمومات المحاسبية   
 نظ  المعمومات المحاسبية االلكترونيةالواجب توافردا في دصائص ال 
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 مق م :
 وستائل متج  ساستية وستيمة االلكترونيتة المعمومتات ونظت  اآللتي الحاستب  جهتزة  صتبحت

كمتا واستتعادتها،  ومعالجتهتا وتدزينهتا المحاستبية المعمومتات تدارة مجتال فتي داصتة العمتل واردارة
 قامتت المتدراذ، فقتد بادتمتا  جميت  تحظتى التي الرئيسة الموهوعات مج المعمومات نظ   صبحت

 تدتزيج مج ومكنت قبل، مج ارنساج يعرفه ل  بشكل المسافات ببتقري المعمومات وتكنولوجيا نظ 

 بسترعة البيانتات دتذ  معالجتة تمكانيتة وفترت كمتا والصتور، والنصتية والصتوتية الرقميتة البيانتات

 .القرارات لمتدذي اهدمية غاية في معمومات توفير في يساعد مما عالية،
 
المعمومتتات فتي المنظمتتة فهتتي  حتد المصتتادر الرئيستتية  نظت   قتتد و   دتت تعتد المحاستتبة متج و 
وفتي العقتد اهديتر بشتكل دتاص اتجته النظتا  المحاستبي نحتو الحوستبة بشتكل متستارع، ، لممعمومة

 المعمومتات  نظمتة وجتود دوج وحياتهتا عممهتا فتي االستتمرار يمكنها ال حتى  ج المنظمات الحدي ة

اهمريكيتة  المنظمتات  ج حتتى التنظ  دتذ   دميتة زيادة دور  مج كاج مما منها االلكترونية المحاسبية
 نظمتة  وجتود دوج  يتا  عشترة متج  ك تر الحدي تة المنظمتة حيتاة فتي االستتمرار يمكتج ال  نته تقتول

 .(Davis, 1993االلكترونية ) المعمومات
 

 ما يمي: لالمنطم  فسو  نتناول في دذا الفصومج دذا 
 المحاسبية  المعمومات اهول : نظ  المبحث

 المحاسبية االلكترونية المعمومات ال اني : نظ  المبحث
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 المحاسبية المعلومات األول : نظم المبحث

 
 (:Information Systemنظام المعميمات )

 الوقتت فتي االستتددا  الشتائعة العمميتة المصتطمحات متج المعمومتات نظت  مفهتو  تج

 ، ونورد بعض التعريفات له كما يمي:مدتمفة عممية مدلوالت وله الحاهر،
 التتي االتصتال وشتبكات والبرمجيتات اهجهتزة متج مجموعتة " نته عمتى المعمومتات نظتا 
يجاددا البيانات لجم  ارنساج يستددمها  Jessupالمنظمتةم ) فتي ومعالجتها وتوزيعها لمعامميج واش

and Valacich, 2000). 
 تقتو  والتتي البيانتات ومتوارد وشتبكات االتصتاالت والبترام  والمعتدات اهفتراد متج مجموعتة

 دادتل التدتاذ القترارات والتنستي  والرقابتة الالزمتة المعمومتات وتوزيت  وتدتزيج وتشتغيل بتجميت 

 (.94: 2551)الهادي، المنظمة
رد التتي تقتتو  بتجميتت  البيانتات ومعالجتهتتا ونقمهتتا مجموعتة متتج العتامميج وارجتتراذات والمتتوا

يصالها تلى المستددميج بالشكل المالئ  والوقت المناسب، مج  جل  لتتحول تلى معمومات مفيدة واش
 (.15:  2554 )قاس ، مساعدته  في  داذ الوظائ  المسندة تليه 

وارجتتتتتراذات ( بأنتتتته مجموعتتتتتة متتتتج اهفتتتتراد والتجهيتتتتزات 56:  2554وقتتتتد عرفتتتته )غنتتتتي ، 
والبرمجيات واالتصاالت وقواعد البيانتات، تعمتل يتدويًا  و ميكانيكتًا  و آليتا، عمتى جمت  المعمومتات 

 وتدزينها ومعالجتها ومج    ب ها لممستفيد.
 لنقتل المعمومتات تكنولوجيتا تستتدد  التتي التنظ  "  نته ( عمتىAlter, 2004وعرفته )

 ."  ك ر  و مميةع في وعرهها ومعالجتها وتدزينها المعمومات
( بأنتتته ممجموعتتتة متتتج العناصتتتر المتدادمتتتة 23:  2555وقتتتد عرفتتته )قنتتتديمجي والجنتتتابي، 

والمتفاعمتتتتة متتتت  بعهتتتتها التتتتبعض، والتتتتتي تعمتتتتل عمتتتتى جمتتتت  البيانتتتتات والمعمومتتتتات، ومعالجتهتتتتا، 
 وتدزينها، وب ها، وتوزيعها لغرض دع  صناعة القرارات 

 العناصتر متج مجموعتة "بأنهتا تالمعمومتا ( نظت Robertson, 2005عتر  ) كمتا
 ." ومعروفة شاممة معموماتية وحد  تجعمها بحيث المعمومات قدرة التي تغير في المترابطة

بأنته عبتارة عتج مكونتات مجتمعتة  Laudon & others , 2006 , p.13))ولقتد عرفته 
ومرتبطتتتة تعمتتتل متتت  بعهتتتها التتتبعض لجمتتت  المعمومتتتات، تدزينهتتتا ومعالجتهتتتا لتتتدع  عمميتتتة صتتتن  
القتتترارات والتنستتتي  والرقابتتتة والتحميتتتل عمتتتى مستتتتوى المنظمتتتة بحيتتتث تصتتتب  واهتتتحة لتتت دارة، كمتتتا 

 تساعد اردارية والعامميج في تحميل المشاكل. 
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ريت  لنظتا  المعمومتات بأنته عبتارة عتج مجموعتة متج المكونتات مما سب  يمكننتا تيجتاز تع
 المرتبطة تعمل عمى جم  وتدزيج البيانات ومعالجتها ومج    نشر المعمومات لممستفيديج.

 لنظا  المعمومات كما يمي: الرئيسية المكونات (18 : 2553،قاس )ويحدد 

 و والموجودات اهحداث توص  التي والمعطيات المفردات عج عبارة دي  (Input) :المددالت 
 .النظا  تددل التي

 .تليها الوصول عمي النظا  يعمل التي النتائ  تم ل ( : وديOutputالمدرجات )
 مج مجموعة عج عبارة ودي النظا  مج الفني الجانب عج عبارة ودي( : Processingالمعالجة )

 .المدرجات تلي الوصولبغرض  المددالت عمي تجري التي والمنطقية الحسابية العمميات
 النتائ   ج التحق  مج تلي تهد  والقواعد ارجراذات مج مجموعة ( : ديControllingالرقابة )

 .مسبقا والدطط الموهوعة اهددا  م  تتماشي تليها الوصول ت  التي النهائية
 عمتي وتعمتل النظتا  هنشتطة ترشتادية  داة تتوفير تلتي تهتد  ( : وFeed Backالتغذية العكسية )

 . ددا  النظا  في عيوب دنا  كاج تذا اهددا  تصحي  و النظا  عمل نتائ  تقيي 
 المعميمات نظام مكينات (1-2)رقم شكل 

 
      الرقابتة    
             
          

البيئة 
 المحيطة

 
 المددالت

 
 المعالجة

 
 المدرجات

مستددمو  
 المعمومات

 

          
     التغذية العكسية    

 (19ص ، 2003 ، قاس )المصدر  
 

 (:Accounting Information Systemنظم المعميمات المباست   )
تعتبتر نظتت  المعمومتتات المحاستبية دتتي الشتترياج اهساستتي المستئول عتتج تتتوفير المعمومتتات 

 اهدرى.  المالية والكمية ل دارة واهطرا
ويمكتتج تعريتتت  نظتتتا  المعمومتتتات المحاستتتبي بأنتتته ذلتت  الجتتتزذ اهساستتتي والهتتتا  متتتج نظتتتا  
المعمومات ارداري في الوحدة االقتصادية في مجال اهعمال الذي يقو  بحصتر وتجميت  البيانتات 
المالية مج مصادر دتارج ودادتل الوحتدة االقتصتادية  ت  يقتو  بتشتغيل دتذ  البيانتات وتحويمهتا تلتى 
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اليتتتة مفيتتتدة لمستتتتددمي دتتتذ  المعمومتتتات دتتتارج ودادتتتل الوحتتتدة االقتصتتتادية. )حستتتيج، معمومتتتات م
1997  :47.) 

( بأنه  حد مكونات تنظي  تداري يدتتص بجمت  وتوصتيل 47:  1997ويعرفه )الددراوي، 
اهطتتتترا  الدادميتتتتة  يتتتتة والكميتتتتة التدتتتتاذ القتتتترارات تلتتتتىلوتحميتتتتل ومعالجتتتتة وتبويتتتتب المعمومتتتتات الما

  نجتتتد  ج نظتت  المعمومتتتات المحاستتبية تعتبتتتر جتتزذًا ال يتجتتتز  متتج التنظتتتي  ارداري ة ولتتذليتتجوالدار 
 .المعرو  بنظ  المعمومات اردارية

 المعمومتات وتوصتيل وتحميتل ومعالجتة بجمت  وتبويتب يدتتص تداري تنظتي  مكونتات  حتدم

دارة اهطرا  الدارجية تلى القرارات التداذ المالئمة المالية   حد المحاسبي النظا  ويعتبر المنشأة واش

 يدتتص اهول  ج فتي بينهمتا الفتر  وينحصتر المعمومتات ارداريتة، لنظتا  اهساستية المكونتات

 عمتي تتؤ ر التتي والمعمومتات البيانتات بكافتة ال تاني بينمتا يدتتص المحاستبية والمعمومتات بالبيانتات

 .(25 : 2552 وسميكج، )موسكو  مالمنشأة نشاط
منظتا  يقتتو  بجمتت  وتستتجيل وتدتتزيج ومعالجتتة البيانتتات رنتتتاج المعمومتتات لصتتانعي القتترار 

 . (Romney & Steinbart, 2003 : 6)تساعدد  في اتداذ القرارات المناسبةم 
عبتتتارة عتتتج نظتتتا  يجمتتت  البيانتتتات، ويصتتتنفها، ويهتتتي  عميهتتتا تجتتتراذات مكيفتتتة، ويحممهتتتا 

ؤشتترات بغيتتتة تمبيتتة احتياجتتتات الجهتتات المدتمفتتتة دتتتارج ويتتربط بتتتيج البيانتتات الماليتتتة عمتتى شتتتكل م
المنشتتتتأة لصتتتتن  قراراتهتتتتا بشتتتتأج تعاممهتتتتا متتتت  المنشتتتتأة، وكتتتتذل  يتتتتزود اردارة بكتتتتل احتياجاتهتتتتا متتتتج 

 (.36:  2556المعمومات المساعدة في زيادة فعالية  دائها )آل  د  والرز ، 
المحاستتتتبية والماليتتتتة و ي م حتتتد فتتتتروع نظتتتتا  المعمومتتتات ارداريتتتتة والتتتتذي ينتتتت  المعمومتتتتات 

 : Jones & Rama, 2006)معمومتات تحصتل متج التشتغيل الروتينتي لممعتامالت المحاستبية. 

5). 
 

وممتتا ستتب  يمكتتج تعريتت  نظتتا  المعمومتتات المحاستتبية بأنتته نظتتا  يقتتو  بحصتتر البيانتتات 
معمومات الداصة باهحداث االقتصادية مج دادل ودارج المؤسسة، ويقو  بتشغيمها وتحويمها تلى 

 مالية لممستفيديج مج دادل ودارج المؤسسة.
 

 .والشكل التالي يوه  عالقة نظا  المعمومات المحاسبي بنظا  المعمومات اردارية
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 ( : عيق  نظام المعميمات المباست   تاألنظم  الفرع   األخرى3-3) رقم شكل

 
     نظام المعميمات    
          
         
المعمومات  نظا  

 التسويقية
نظا  المعمومات  

 ارنتاجية
نظا  المعمومات  

 المحاسبية
نظا  المعمومات  

 الهندسية
  

         
              

نظا  الموازنات 
 التقديرية

نظا  المحاسبة  
 العامة

نظا  محاسبة  
 التكالي 

نظا  الرواتب  
 واهجور

نظا  المواد  
 والمدازج

 (47: ص 1997الددراوي ، )المصدر :  
 

 Features of Accountingخصةةةةائص نظةةةةم المعميمةةةةات المباسةةةةت   

Information System: 
لمنظتا  المحاستتبي العديتتد متج الدصتتائص التتتي يجتب  ج يتمتتت  بهتتا ليصتب  النظتتا  ناجحتتًا 

 (:11:  2559ومج تم  الدصائص )الرفاعي وآدروج، 
 الوهوح : وٌيقصد بها التعميمات التوهيحية التي تساعد عمى فه  النظا . 10
 فيذ العمميات بسهولة دوج  ي عقبات.السهولة : وتعني تطبي  وتن 20
الدقتتتة : وٌيقصتتتد بهتتتا عتتتد  حتتتدوث  يتتتة  دطتتتاذ فنيتتتة تعيتتت  تنفيتتتذ عمميتتتات النظتتتا  بشتتتكل  30

 صحي .
الستترعة : وٌيقصتتد بهتتا قتتدرة النظتتا  عمتتى تقتتدي  المعمومتتات لمجهتتات المستتتفيدة فتتي الوقتتت  40

 المناسب حتى تكوج مفيدة ومؤ رة في اتداذ القرار.
 نية تحديث وتعديل النظا  وفقًا لمتطمبات وظرو  عمل المنشأة.المرونة : ودي تمكا 50
المالذمتتة : ودتتي مالذمتتة المعمومتتات التتتي يمكتتج الحصتتول عميهتتا متتج النظتتا  متت  الهتتد   60

 الذي  ُعدت مج  جمه.
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 Components of Accountingالمباسةةت   المعميمةةات نظةةم مكينةةات

Information System: 
 قتا  التذي ددفته لتحقيت  العناصتر متج مجموعتة متج يتكتوج نظتا  كتأي المحاستبي المعمومتات نظتا 
 :(15:  1993دبياج وآدروج، )يمي  فيما نجممها العناصر دذ  ، هجمه
 المنشتأة فتي تحتدث التتي الماليتة العمميتات تؤيتد التتي ار باتيتة واهورا  المستتندات 10

 .االقتصادية

 .المالية بالعممية الداصة المالية البيانات فيها تدزج التي البيانات قواعد 20

 .ومالئمة مفيدة لمعمومات لتحويمها البيانات تعال  التي الحاسوبية التطبيقية البرام  30

 .المنشأة في المالية العمميات لتسمسل والمكتوبة المرسومة المحاسبية ارجراذات 40

 .المحاسبي المعمومات نظا  عناصر مج  ك ر  و واحد م  المتعامموج اهفراد 50

 .المحاسبي المعمومات نظا  في المستددمة التكنولوجية واالتصاالت االلكترونية الوسائل 60

 النظتا  دتذا عمتي القتائميج اهفتراد فتي تكمتج المحاستبية المعمومتات نظتا  فتي المتؤ رة العوامتل و

 والوستائل لدجهتزة بارهتافة القترارات واتدتاذ وتدزينهتا ومعالجتهتا البيانتات تجميت  وعمميتات
 الداعمتة المحاستبية المعمومتات عمتي الحصتول فتي المحاستبية المعمومتات نظتا  دتد  المستتددمة
 .  لمقرارات

 
 Objectives of Accountingأىةةةة اف نظةةةةم المعميمةةةةات المباسةةةةت   

Information System: 
  سعية  هع  إنمعا فحسع  تطبيقعه إلعي اإلدارة تسعى  ذاته بحد هدفا ليس المحاسبي النظام

، جىفعر، ويمكج تحديد  د  اهددا  لنظا  المعمومات المحاسبي بما يمتي )األهداف لتحقيق بىض
2557  :43: ) 
تنتاج التقارير الالزمتة لددمتة  دتدا  المشتروع ستواذ ماليتة  و بيانتات تحصتائية  و تقتارير  10

 التشغيل اليومية  و اهسبوعية.
 .توفير تقارير تحتوي عمى درجة مج الدقة في ارعداد والنتائ  20
توفير التقارير في الوقت المناسب لتساعد اردارة في اتداذ القترارات المالئمتة وفتي الوقتت  30

 .المناسب
تحقي  النظا  لشروط الرقابة الدادميتة الالزمتة لحمايتة  صتول المشتروع ورفت  كفتاذة  دائهتا  40

 مج دالل توفير وسائل الرقابة بالنظا .
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 Functions of Accountingيظةةةةائف نظةةةةم المعميمةةةةات المباسةةةةت   

Information System : 
(  ج النظتتتا  المحاستتتبي يتتتؤدي مجموعتتتة متتتج الوظتتتائ  هتتتمج 45:  2554 ورد )قاستتت ، 

 المنظمة تتمدص في  رب  وظائ  رئيسية كالتالي:
 جم  وتدزيج البيانات المتعمقة بأنشطة وعمميات المنشأة بكفاذة وفعالية. 10
 لتمديص .. ال .معالجة البيانات عبر عمميات الفرز والتصني  وا 20
 توليد معمومات مفيدة التداذ القرار وتوفيردا لممستفيديج. 30
تأميج الرقابة الكافية التي تؤكد تسجيل ومعالجة البيانات المتعمقة بأنشطة اهعمتال بدقتة،  40

 وتؤكد  يهًا حماية دذ  البيانات و صول المنشأة اهدرى.
 

 Fundamental of Accountingمقيمةةةات نظةةةم المعميمةةةات المباسةةةت   

Information System : 
يعتمد النظتا  المحاستبي عمتى مجموعتة متج المقومتات تعمتل جميعهتا عمتى تحقيت  الهتد  

 المنشود مج تصمي  دذا النظا  ودي كما يمي:
 المجموعة المستندية 10
 المجموعة الدفترية 20

 دليل الحاسبات 30

 مجموعة التقارير والقوائ  المالية 40

 
 : المجميع  المس ن   

 مصدردي المستندات المؤيدة لمعمميات المحاسبية التي تقو  بها الوحدة االقتصادية ودي 
ودتتي فتتي غايتتة اهدميتة وستتالمتها تعنتتي ستتالمة المراحتتل اهدتترى فتتي  والستتجالت التتدفاتر فتتي لمقيتد

 نظا  المعمومات المحاسبية.
نتات  ابتتة ( المستند بأنه قطعة مج الور  تشتمل عمتى بيا199:  1995ويعر  )بشادي، 

وفراغتتات لمبيانتتات المتغيتترة، يدصتتص لمبيانتتات ال ابتتتة مكتتاج معتتيج عمتتى النمتتوذج بينمتتا يكتتوج متتج 
 الهروري تسجيل البيانات المتغيرة فقط.

( بأنتتته و يقتتتة  و متتتذكرة مكتوبتتتة تستتتتدد  لتعزيتتتز العمميتتتات 53:  2555ويعرفتتته )العنتتتابي، 
 تُ بت صحة السجالت والدفاتر. يالمالية وبالتال
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وتؤيتد  المنشاة تقو  بهاالتي  تتهمج تفاصيل العممياتيمكننا تعري  المستند بأنه و يقة و 
 ي.ع الحدث كي يمكج ت باتها في النظا  المحاسبو وت بت وق

 وتقس  المستندات تلى:
ودتي تمت  المستتندات التتي تنشتأ دادتل المنشتأة فتي  حتد  قستامها  و دوائردتا  مس ن ات  اخم   :أ. 

 م ل فاتورة البي ، مستند القبض، مستند الدف ، مستند القيد.
ودتتي تمتت  المستتتندات التتتي تنشتتأ دتتارج المنشتتأة وتتترد تليهتتا م تتل : فتتاتورة  ب. مسةة ن ات خارج ةة  :

نشتاة تليهتا وكشت  الحستاب التذي يترد متج البنت  الشراذ، ارشتعارات الدائنتة التتي تترد متج دتارج الم
 وتعتبر المستندات الدارجية  قوى دلياًل مج المستندات الدادمية.

 أىم   المس ن ات:
لممستتتتندات  دميتتتة كبيتتترة فتتتي نظتتتا  المعمومتتتات المحاستتتبي بحيتتتث  نهتتتا التتتدليل عمتتتى وقتتتوع 

الرقابتتتتة الدادميتتتتة  وفتتتتي تصتتتتمي  ياهحتتتتداث االقتصتتتتادية واهستتتتاس فتتتتي عمميتتتتة التستتتتجيل المحاستتتتب
 ( تلى ما يمي :174:  2554وبالتالي فهي تمعب دور مه  يرجعه )قاس ، 

  نها اهساس في تحديد تدفقات البيانات في المنظمة مج منشأدا وتنقمها حتى حفظها. 10
  نها وسيمة ت بات العمميات وتسجيمها في السجالت المحاسبية. 20
 المنظمة والرقابة عميها. تستدد  كأداة لمتابعة سير نظ  العمميات في 30
 تعتبر بعض المستندات  ساس رعداد مستندات  درى. 40

 مياصفات المس ن  الج  :
(  ج المستند ال بتد  ج تتتوفر فيته مواصتفات عتدة كتي يقتو  بالتدور 52:  1997يرى )حسيج، 

 الحيوي في نظا  المعمومات المحاسبي:
  ج يكوج مطبوعا محدد فيه اس  الوحدة وعنوانها. 10
 يظهر عنواج المستند ووظيفته والقس  المصدر له وتاري  تحرير . ج  20
  ج يطب  عميه  رقا  متسمسمة. 30
  ج يكوج المستند مو قًا ويظهر عميه بوهوح دانات لتوقي  اهشداص المسئوليج. 40
  ج يكوج المستند مج  صل وعدة صور ويفهل  ج تكوج مدتمفة اهلواج. 50

 وجب ارلما  بالمبادئ التالية:( بأنه 38:  1986و ورد )سال  وغني ، 
 استددا   قل عدد ممكج مج المستندات. 10
دمتتتتتال كتتتتتل متتتتتا دتتتتتو غيتتتتتر هتتتتتروري متتتتتج  20 التبستتتتتيط والوهتتتتتوح فتتتتتي تصتتتتتمي  المستتتتتتندات واش

 المعمومات.
 استددا  عدة صور مج نفس المستند. 30
 .تمن  االزدواج في جم  البيانات وتسجيل العمميا 40
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  ج تمبي المستندات  غراض الرقابة. 50
 

 ميع  ال ف ر  :المج
ودتتي مجموعتتة التتدفاتر والستتجالت التتتي يتتت  ت بتتتات وتستتجيل القيتتود بهتتا، وقتتد تكتتوج دتتتذ  

 المرحمتة الدفتريتة المجموعتة تم تلالسجالت سجالت يدوية  و ستجالت آليتة باستتددا  الحاستوب و 

 .المحاسبي النظا  مراحل مج ال انية
 ويمكج تقسي  الدفاتر والسجالت تلى :

وستتجالت ماليتتة وتكتتوج دتتذ  التتدفاتر تمتتا تلزاميتتة م تتل دفتتتر اليوميتتة ودفتتتر اهستتتاذ  و دفتتاتر  -1
 ادتيارية.

 دفاتر وسجالت تحصائية وتهد  تلى توفير معمومات عج المنشأة . -2
 

  ل ل البساتات:
دتتتو قائمتتتة بأستتتماذ الحستتتابات ارجماليتتتة والفرعيتتتة مرتبتتتة فتتتي مجموعتتتات تبتتتيج العناصتتتر 

 (.143:  2553اهساسية في المحاسبة )العيسى، 
الحستتابات عمتتى  نتته معمميتتة ادتيتتار وتحديتتد  ستتماذ الحستتابات المعبتترة عتتج  يعتتر  دليتتلو 

فتي مجموعتات رئيستية وفرعيتة المعامالت المالية التي تت  بالوحدة المحاستبية، وتجميعهتا وتبويبهتا 
متجانستتتة،  تتت  وهتتتعها فتتتي تطتتتار عتتتا  واشعطائهتتتا رمتتتوزًا  و  رقامتتتًا مميتتتزة لكتتتل منهتتتا )ستتتال  وغنتتتي ، 

1986  :38.) 
ويم ل دليل الحسابات  داة مهمة في توجيه العمتل المحاستبي متج دتالل تحديتد الحستابات 
التتتي يمكتتج  ج تتتتأ ر بهتتا العمميتتات التتتي تقتتو  بهتتا الوحتتدة االقتصتتادية، وكتتذل  فهتتو  داة مستتاعدة 
يمكتتج  ج تستتاد  فتتي تستتهيل العمتتل المحاستتبي متتج دتتالل التصتتنيفات والتبويبتتات والترقيمتتات التتتي 

عطتتتي لمحستتتابات المدتمفتتتة تهتتتافة لمتتتا يمكتتتج  ج يتهتتتمنه التتتدليل متتتج توهتتتي  لتتتبعض يمكتتتج  ج ت
 (.53:  2557المفادي  والمصطمحات المحاسبية المستددمة وكيفية معالجتها )جعفر، 
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 مجميع  ال قار ر يالقيائم المال  :
استبي المح التقتارير والكشتوفات والقتوائ  الماليتة التتي يتت  تعتداددا متج قبتل النظتا  تتهتمج

وتصتتتوير الوهتتت  المتتتالي  لغتتترض تظهتتتار نتتتتائ  اهعمتتتال دتتتالل الفتتتترة الماليتتتة وحقتتتو  المتتتالكيج
 :قوائ  رئيسية تتهمج ما يمي  ربعةمل عمى تلممشروع في نهاية الفترة المالية وتش

 قائمة الددل 10
 ائمة المركز المالي ق 20
 حقو  الممكية التغير في قائمة 30
 قائمة التدفقات النقدية 40

وعة التقارير والقوائ  المالية دالصة لكل ما قامت به الوحدة االقتصتادية متج وتعتبر مجم
عمميتتات هتتمج نشتتاطاتها الجاريتتة وغيتتر الجاريتتة، ودتتي تقتتد  تلتتى كافتتة الجهتتات التتتي لهتتا عالقتتة 
مباشتتترة  و غيتتتتر مباشتتتترة بالوحتتتتدة االقتصتتتادية والتتتتتي يمكتتتتج  ج تعتمتتتتد عميهتتتا فتتتتي اتدتتتتاذ القتتتترارات 

 1995ت تم  الجهات متج دادتل الوحتدة االقتصتادية  و متج دارجهتا )غتالب، المتعددة، سواذ كان
 (، وفيما يمي تعري  مبسط لمقوائ  المالية:255: 
 

 : Income Statementقائم  ال خل 
  و التددل صتافي لتحديتد بالمصتروفات اريترادات مقابمتة مبتد  لتحقيت   داة عتج عبتارة دتي
 (259:  2553 جعفر،) وواهحة مبسطة بطريقة الدسارة

 اهربتاح متج المنشتأة عمتل نتيجتة بيتاج تعتداددا متج الهتد  ماليتة قائمتة عتج عبتارة دتي
لمحستابات  بتديال التددل قائمتة وتعتبتر (.ستنة تكتوج عتادة) ومعينتة محتددة ماليتة فتترة عتج والدستائر
 هغتراض وقبتوالً  مالئمتة  ك تر التددل قائمتة وتعتبتر( والدستائر اهربتاح/ح و المتاجرة /ح) الدتامية

 الفتترة المتحققة دتالل والمصروفات اريرادات بنود الددل قائمة تظهر و المنشأة  عمال نتائ  نشر

 (.316:  1995)الدداش،  المالية
 

  Financial  Position Statement)الم زان ةةة  المال ةةة ( قائمةةة  المركةةةز المةةةالي 

(Balance Sheet) 

دذ  اهصتول  عمى المترتبة وااللتزامات المشروعبأصول )ممتمكات(  كش  الميزانية تم ل
 (.٢٢ :  ٨٩٩١ معينة. )تبرادي ، لحظة في الممكية حقو  )الدصو ( وكذل 

تعتتر  قائمتتة المركتتز المتتالي بأنهتتا كشتت  بتتالموارد المتاحتتة لممنشتتأة ومصتتادر تمويتتل دتتذ  
 (.187:  2553الموارد في نقطة زمنية معينة )العيسى، 

 بأنها قائمة بأصول ودصو  المشروع في تاري  محدد.ويمكننا تعريفها 



32 

 

 
 : Statement of changes in Owner's Equity قائم  ال غ ر في بقيق الممك  

تبيج دذ  القائمة التغيرات التي طر ت عمى ر س المال دالل الفترة المالية وتعكس القائمة 
 و التتتتتتنقص فتتتتتتي ر س المتتتتتتال نتيجتتتتتتة اهربتتتتتتاح  و الدستتتتتتائر وارهتتتتتتافات لتتتتتتر س المتتتتتتال  و  ةالزيتتتتتتاد

المسحوبات منه، حيث يزيتد ر س المتال بارهتافة ويتنقص بالمستحوبات ويتزداد باهربتاح ويدفتض 
 بالدسائر.
 

 : Cash Flow statementالنق      فقات لقائم  ا
لية الرئيسية التي ينتجها النظا  المحاسبي تشكل قائمة التدفقات النقدية تحدى التقارير الما

ودتتتتي عبتتتتارة عتتتتج كشتتتت  بالمقبوهتتتتات والمتتتتدفوعات الداصتتتتة بمنشتتتتأة دتتتتالل فتتتتترة ماليتتتتة معينتتتتة 
 (28: 2554)الداليمية، 

وتبيج قائمة التدفقات النقدية المقبوهات والمدفوعات النقديتة فتي الفتترة التتي تحصتل فيهتا 
دتتتتذ  التتتتتدفقات والتتتتتي تصتتتتن  تلتتتتى تتتتتدفقات متتتتج اهنشتتتتطة التشتتتتغيمية  و اهنشتتتتطة االستتتتت مارية  و 
اهنشتتطة التمويميتتة، كمتتا تقتتد  تيهتتاحات ممحقتتة ترفتت  بهتتذ  القائمتتة بالنستتبة لدنشتتطة االستتت مارية 

 (.15:  1995تمويمية غير النقدية )ددمش، وال
ويمكج تعريفها بأنها قائمة تتوفر المعمومتات عتج المتحصتالت النقديتة والمتدفوعات النقديتة 

 لممشروع دالل الفترة المحاسبية.
 

 : Financial reportsال قار ر المال   
ر عنهتا بالتوصتيل عبويمج نوعيج: تقارير دادمية وتقارير دارجية،  المالية تتكوج التقارير

(Communicating ودي مج  دت  وظتائ  المحاستبة، داصتة فتي عتال  تأدتذ فيته المعموماتيتة ،)
حيتتتزًا كبيتتترًا، فالمعمومتتتات المالئمتتتة التتتتي يقتتتتدمها نظتتتا  المعمومتتتات المحاستتتبي دتتتي غايتتتته وددفتتتته 

 اهساسي.

 ( بيج التقارير الدارجية والدادمية كما يمي:8-6:  2552)ظادر،  ويفر 
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 :  External Reportsال قار ر الخارج  
هطرا  دارجييج مج مال  ومستت مريج ومقرهتيج وعمتالذ ولمجمهتور بشتكل عتا ،  توجه

كمتتتا تدهتتت  لممبتتتادئ المحاستتتبية المقبولتتتة قبتتتواًل عامتتتًا وتكتتتوج ممدصتتتة وغيتتتر تفصتتتيمية، كمتتتا  نهتتتا 
هدتتتدا  ستتتو   تصتتتدر عمتتتى اهقتتتل متتترة واحتتتدة فتتتي الستتتنة و صتتتبحت حتتتدي ًا تصتتتدر كتتتل ربتتت  ستتتنة

اهورا  المالية، وتدق  مج مدق  دارجي مستقل يه  ر يه في عدالة تم يمها لممركز المتالي حتتى 
يمكتج الو تو  بمعموماتهتا، ومتتج دتذ  التقتارير قائمتتة المركتز المتالي وقائمتتة التددل وقائمتة التتتدفقات 

 النقدية.
 

 : Internal Reportsال قار ر ال اخم   
دمتتة اردارة فتتي  داذ وظائفهتتا المتعتتددة متتج تدطتتيط وتنستتي  ورقابتتة تقتتد  دتتذ  التقتتارير لد

 ج تتبتت  لممبتتادئ المحاستتبية، كمتتا  نهتتا تكتتوج  ك تتر تفصتتياًل وتحتتتوي عمتتى  يولتتيس متتج الهتترور 
تقارير غير مالية وتركز عمى اهقسا  واهنشطة والمراكز في المنظمتة لقيتاس اهداذ والرقابتة عمتى 

 مي هغراض الرقابة.عالعممية التشغيمية وتعتبر معموماتها تقديرية لمقارنتها بالنشاط الف
 

 –تلتتى  تتالث فئتتات عريهتتة دتتي : تقتتارير تشتتتغيمية  التقتتارير الماليتتةكمتتا يمكتتج تصتتني  
 تقارير تدطيطية وتقارير رقابية.

 
 : Operational Reports. ال قار ر ال شغ م   0

 الوحتدة لمعمميتات دادتل الجاريتة واهوهاع والحاالت الماهي  حداث تعكس دذ  التقارير

 تنفيتذ عتج لدفتراد المستئوليج تتدعي  تقدي  في التقارير دذ  مج اهساسي الهد  ويتم ل االقتصادية

 التقتارير دتذ  ويمكتج تقستي  اهعمتال مجتال فتي االقتصتادية لموحتدة اليوميتة التشتغيمية اهنشتطة

 :نوعيج تلى بدوردا التشغيمية
 

 : Status Reportsأ.  قار ر يصف   
 زمنيتة نقطته فتي الوحتدة دادتل معتيج تشتغيل  و نشتاط وظرو  ةحال التقارير دذ  وتوص 

 تعتداد تتاري  ودتو معتيج تتاري  فتي لهتا المالي المركز لموحدة العمومية الميزانية تص  فم ال معينة

 التقتارير تعتداد لحظه المدزوج دذا مج المتاحة الكميات المدزوج تقارير تظهر كما ة،الميزاني دذ 

 ويالحتظ العمالذ هرصدة الحالي الوه  العمالذ  رصدة هعمار الزمني التوزي  تقارير تظهر كما

 دذ  تعداد وقت فقط الواق  عج رةومعب صحيحة تعتبر التقارير دذ  م ل في المحتواة المعمومات  ج

 عمميتات الستتمرار نظترا منفعتهتا فتي محتدودة و تاريديتة المعمومتات دتذ  تصتب  بتذل  و التقتارير
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 التقتارير فعاليته ةفتتر  طتول تتوقت  لتذل   دترى تلتى فتتر  متج فيها واهوهاع الظرو  وتغير الوحدة

 تلتى اردارة احتياجتات زادت كممتا النشتاط حجت  كبتر فكممتا االقتصتادية الوحتدة نشتاط حجت  عمتى

 هرورة تلى الحاجة ازدادت كمما آدر بمعنى  و التقارير دذ  م ل فعاليه فتر  قصرت كمما التقارير

 .متقاربة فترات عمى التقارير دذ  م ل تعداد
 

 : Activity Reportsب.  قار ر النشاط 
 نتيجتة االقتصتادية الوحتدة دادتل تمتت التتي اهحتداث نتتائ  عج وتعبر تمدص تقارير ودى
 المدتزوج، متج والمنصتر  التوارد وتقريتر التددل قائمتة م تل معينتة فتتر  دتالل التشتغيل لعمميتات

. الت ...، النقديتة التدفقات قوائ  ،العامميج  جور و مرتبات كشوفات ،المبيعات عج الدورية التقاريرو 
 دتذ  ومصتروفات تيترادات اهعمتال مجتال فتي معينة لوحدة الددل قائمه تمدص الم ال سبيل فعمى

 تعداد مج الرغ  وعمى الفترة، دذ  عج اهعمال نتيجة تحديد بغرض معينة زمنية فتر  دالل الوحدة

 القرارات اتداذ في فعالة مساعدة المديريج تساعد  نها تال اهداذ تقيي  هغراض  ساساً  التقارير دذ 

 المعتدة والموازنتات بالمعتايير لمقارنتهتا وذلت  اهداذ لتقتارير  ساسية مددالت تعتبر ناحية مج فهي

 في تفيد  درى ناحية مج  نها كما وقوعه قبل لمدطر ومنذر دامة رقابية  داة تصب  وبالتالي مقدماً 

 المشكمة دذ  وقوع قبل حتى  و تفاق  قبل المالئ  القرار واتداذ حينها في المشاكل توق   و اكتشا 

 بالبن  اليومي واريداع السحب بعمميات الداصة الممدصات بمراجعة المالي المدير يستطي  فم الً 

 فتي زيتادة مقابتل فتي اندفتاض تلتى اريتداعات اتجتا  حالتة فتي ستيولة مشتكمة يتوقت   و يكتشت   ج

 االئتمانية السياسة مج يعدل  ج المشكمة دذ  ظهور  و تفاق  قبل يقرر  ج يستطي  وبالتالي السحب

 . لمتمويل آدر مصدر  ي يدير  و ميسر  بشروط قرض عمى يتفاوض  و لمشركة
 
 : Planning Reportsال قار ر ال خط ط   . 3

  القترارات واتدتاذ التدطتيط فتي المتديريج تستاعد التتي التدطيطيتة التقتارير متج العديتد دنتا 
 لفتترة تقديريته قتي  تتهتمج تحميميتة تقتارير شكل في التقارير دذ  تكوج ما وعاد  بالمستقبل الداصة

 عمى الهوذ تلقاذ في تفيد معمومات التحميمية التقارير تتهمج ما فعادة المستقبل في فترات لعدة  و

 المديريج تمداد تلى التقارير دذ  وتهد  الوحدة دادل معينة عالمات  و ظرو  مؤشرات اتجادات

 التدطتيط عمميتات لتحستيج وذلت  رشترافه  يدهت  التذي النشتاط  و العمتل لستمو  واهت  بفهت 

 السياستة تحديتد فتي التدف  فتي العمتالذ لستمو  تحمتيالً  يتهتمج التذي التقريتر يفيتد فمت ال والرقابتة

 .عمالاه مجال في لموحدة االئتمانية
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تعتمد عمى الموازنتات التقديريتة التتي تعكتس  دتدا  المنظمتة وتستاعد   ي  ج دذ  التقارير
اردارات وفقًا لممنه  العممي وعد  تر  المجال لظهور المشاكل والعقبات دوج التحوط لهتا ورصتد 

 كافة الموارد الالزمة لمواجهتها، ومنها موازنة المبيعات والمشتريات وارنتاج والموازنة النقدية.
 
 : Control Reportsات   .  قار ر رق3

 مدطتط دتو لمتا وفقا تسير العمميات  ج مج التحق  عمى اردارة تساعد التي التقارير ودى

 دامتة ادتالفتات  ي وتحديتد مقتدماً  المحتددة المدططتة النتتائ  مت  الفعميتة النتتائ  بمقارنته وذلت  لهتا
 الفعميتة التكتالي  مقارنتة تقتارير  م متهتا ومتج تليهتا  دت التتي اهستباب لمعرفتة وتحميمهتا وجودريتة
 المدططة باهرباح الفعمية اهرباح مقارنة قاريروت المدتمفة التكالي  مراكز في المعيارية بالتكالي 

 ومتا الموهتوعة الجتودة معتاير مت  لممنتجتات الفعميتة الجتودة مقارنته تقتارير المعيج، الربحية لمركز

  . ذل  شابه
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 االلك رين  المباست    المعميمات : نظم الثاني المتبث
 

 :   Electronic Information System مفييم نظم المعميمات االلك رين  
نظتتت  المعمومتتتات المحوستتتبة بأنهتتتا استتتتددا  الحاستتتبات اآلليتتتة فتتتي تجميتتت  وتشتتتغيل  تعتتتر 

وتدتتتتزيج ونشتتتتر المعمومتتتتات، ويالحتتتتظ  ج الحاستتتتبات اآلليتتتتة بمتتتتا تتهتتتتمنه متتتتج المكونتتتتات الماديتتتتة 
والبرمجيتتات تعتتتد بم ابتتة اهدوات التتتتي تستتتددمها نظتتت  المعمومتتات المعتمتتتدة عمتتى الحاستتتب اآللتتتي 

 (.2: ص 2555)سمطاج، 
( نظتا  المعمومتات المحوستب بأنته النظتا  التذي 23:  2555عر  )قنديمجي والجنابي، وي

يعتمد عمى المكونات المادية  و اهجهزة والمكونات البرمجية لمحاسوب فتي معالجتة البيانتات ومتج 
    بث واسترجاع المعمومات.

مد عمى تفاعل ويمكننا تعري  نظا  المعمومات االلكتروني بأنه نظا  المعمومات الذي يعت
العنصر البشري م  تكنولوجيا المعمومات في جمت  البيانتات وتحويمهتا لمعمومتات مفيتدة هصتحاب 

 القرار  ي يحل فيه الحاسب محل الك ير مج الجهود البشرية.
 

 Electronic Accounting مفيةةيم نظةةم المعميمةةات المباسةةت   االلك رين ةة 

Information System   : 
المحاستبي التذي يقتو  عمتى استتددا  الحاستوب فتي معالجتة البيانتات  دو نظتا  المعمومتات

متتج عمميتتات الوحتتدة االقتصتتادية وذلتت  متتج  جتتل تحريتتر ارنستتاج متتج اهعمتتال الروتينيتتة ويتتت  فيتته 
 االعتماد عمى مجموعة برام  ذات تكنولوجيا عالية صممت دصيصًا لددمة ذل  النظا .

نظتا  محوستب يتت  تعتداد  بواستطة مدتصتيج  نظا  المعمومتات المحاستبي االلكترونتي دتو
ويعمتتل باستتتددا  الحاستتوب يقتتو  بتتتوفير المعمومتتات المحاستتبية فتتي الوقتتت المناستتب لتستتاعد فتتي 
اتدتتاذ القتترار ويتتوفر المعمومتتات المحاستتبية التتتي تدتتد  وظتتائ  التدطتتيط والرقابتتة وصتتناعة القتترار. 

 (.52:  2557)قاعود،
( نظتتت  المعمومتتتات المحاستتتبية المتطتتتورة )المحوستتتبة( 22-21:  2555ويعتتتر  )ياستتتيج، 

عمى  نها معبارة عج منظومات حسابية ذات بيئة شبكية مج  جهزة كومبيتوتر شدصتية، تترتبط  و 
تمتقتتي متت   جهتتزة كومبيوتريتتة دادمتتة ومهتتيفة، تبنتتى عمتتى  ستتاس نظتت  المعالجتتة الموزعتتة وقواعتتد 

 البيانات الموزعة في معظ  اهحياجم.
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عري  نظ  المعمومات المحاسبية االلكترونية بأنها نظ  تستدد  الحاستوب وتقتو  ويمكننا ت
 رنتاج معمومات محاسبية لممستفيديج. ةعمى جم  وتبويب وتحميل البيانات المالي

 
 Importance of the أىم   اس خ ام الباسيب في نظةم المعميمةات المباسةت  

Use of Computer In Accounting Information System : 

 :)رممتتتي يمكتتتج حصتتتر  دميتتتة استتتتددا  الحاستتتوب فتتتي نظتتت  المعمومتتتات المحاستتتبية فيمتتتا يمتتتي
2511  :92-93: ) 
جتتتتتراذ العمميتتتتتات الحستتتتتابية، وتنفيتتتتتذ 10 ارجتتتتتراذات  الدقتتتتتة والستتتتترعة فتتتتتي تعتتتتتداد المستتتتتتندات واش

المستندات. ودذا يؤدي بدور   المحاسبية م ل: عمميات التسجيل، التبويب، التحميل، وحفظ
الحستتابية، وتدفتتيض تكتتالي  تشتتغيل  تلتي تتتوفير الوقتتت والمجهتتود، وتقميتتل حجت  اهدطتتاذ

 .العمميات الحسابية التي تقو  بها المنشأة
حستتيج عمميتتة حفتتظ التتدفاتر والمستتتندات المحاستتبية وتستتهيل عمميتتات تجميعهتتا وتدزينهتتا ت .2

 .واسترجاعها في شكل معمومات ردارة المنشأة
متشتتتابهة فتتتي وقتتتت واحتتتد، وتستتتجيل عتتتدد كبيتتتر متتتج العمميتتتات ستتترعة تنجتتتاز العمميتتتات ال .3

 .مج اهفراد في وقت قصير  قلالمحاسبية، واستددا  عدد 
اهدطتتاذ فتتي  حكتتا  الرقابتتة الدادميتتة والذاتيتتة عمتتى تنفيتتذ العمميتتات، بحيتتث يمكتتج تالفتتيت .4

والنتتتائ  المعمومتتات  ممتتا يحقتت  الدقتتة فتتي استتتدراج ،مراحتتل التشتتغيل المدتمفتتة  ول بتتأول
والرقابتة والتحقت  متج النتتائ ،  النهائية، وذل  نظرًا الحتواذ الحاسوب عمى وستائل لمهتبط

 .ردارة مج الت بت مج صحة العممياتامكج وي
والمعروهتة فتي  زيادة ال قة في المعمومات الناتجة مج التشغيل عمى الحاستب االلكترونتي .5

ستتمي  ومو تتو  بتته  قتترارات، كأستتاسالتقتتارير، بحيتتث يمكتتج استتتددامها متتج قبتتل متدتتذي ال
 .التداذ القرارات

ارداريتتة  تحستتيج عمميتتات الرقابتتة واتدتتاذ القتترارات، عتتج طريتت  زيتتادة كفتتاذة  نظمتتة الرقابتتة .6
معمومتتتات التغذيتتتة  وتقتتتدي  المعمومتتتات والتقتتتارير المناستتتبة، بارهتتتافة تلتتتى ستتترعة توصتتتيل

 .العكسية الناتجة عج تطبي  القرارات
المعمومتتات  الحاستتب تلتتى تتتوفير المرونتتة الكاممتتة فتتي تصتتمي  نظتت  كتتذل  يتتؤدي استتتددا  .7

نظتترًا الحتوائتته  المحاستتبية، متتج دتتالل دتتزج واستتترجاع المعمومتتات فتتي الوقتتت المناستتب،
 .اهعمال المحتسبة عمى قاعدة بيانات متطورة، ودي  د  ما يميز الحاسبات في مجال
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اليب المعرفة اهدرى م تل:  ستاليب استددا  الحاسوب في تطبي  وتزاوج  س و ديرًا يساعد .8
 العمميتتات، ممتتا يستتاعد بتتدور  عمتتى تنشتتاذ نظتتا  متكامتتل لممعمومتتات المحاستتبية بحتتوث

 .وفت  آفا  جديدة لدبحاث والدراسات العممية والعممية ،واردارية
 

 Problems of theاسةيب فةي نظةم المعميمةات المباسةت   مشةاكل اسة خ ام الب

Use of Computer In Accounting Information System 
تال  ج التكنولوجيا تبقى  المحاسبي اآللية لنظا  المعومات رغ  المزايا التي  هافتها الحاسبات

لهتا جانتب ايجتابي و دتر ستمبي، ومتج بتيج ستمبيات اعتماددتا فتي نظت  م كما يقتال مستالح ذو حتديج
 ( :152:  2511وجود بعض المشكالت كالتالي )رممي، المحاسبية  المعمومات

 مشكالت تتعم  بأجهزة الحاسب االلكتروني 10
 مشكالت تتعم  بعممية بمعالجة البيانات 20
 مشكالت تتعم  بتصمي  برام  الحاسب االلكتروني 30
 مشاكل تتعم  بالظرو  الدارجية 40
 مشكالت تتعم  بالرقابة عمى استددا  الحاسوب 50
 مشكالت تتعم  بالفيروسات.  60
 

 المشكالت:وفيما يمي سرد نقاط دذ  
   عمق تأجيزة الباسب االلك ريني: أياًل : مشكيت

 التطور التكنولوجي السري  لدجهزة مما يسبب التقاد  لها. 10
 عد  كفاذة الصيانة. 20
 ارتفاع التكمفة. 30
 عطل اهجهزة يؤدي تلى تم  جسي  في المعمومات التي تحتويها. 40
 

 تعمم   معالج  الت انات :مشكيت   عمق ثان ًا : 
اذ الستتجالت الماديتتة، ففتتي ظتتل استتتددا  الحاستتوب تتتت  عمميتتة الحفتتظ والتستتجيل فتتي ادتفتت 10

التتتتذاكرة الرئيستتتتية لمحاستتتتوب  و عمتتتتى الفالشتتتتات وبمغتتتتة ال يفهمهتتتتا تال الحاستتتتوب،  ي  ج 
 البيانات المحاسبية  صبحت غير مرئية وغير قابمة لمقراذة.

 الرقابة المسموح بها. السماح بالتصحي    ناذ حدوث دطأ في ارددال ليس همج حدود 20
عتتد  تلمتتا  المستتتددميج باستتتددا  الحاستتوب فتتي العمتتل يكتتوج عائقتتًا  متتا  مقتتدرته  عمتتى  30

 تددال البيانات ومعالجتها.



39 

 

 
 مشكيت   عمق ت صم م ترامج الباسب االلك ريني:ثالثًا : 
  دطاذ في صياغة البرام  وتصميمها. 10
 لمظرو  المغايرة.عد  استكمال التعديالت عمى البرام  وفقًا  20
  دطاذ في منط  المعالجة. 30
 عد  مقدرة المصم   حيانًا عمى ترجمة احتياجات المستدد  بالهبط. 40
 عد  معرفة المستددميج باستددا  الحاسوب يؤدي تلى صعوبة تعاونه  م  المصمميج. 50

عتتد  بقتتاذ المصتتم  عمتتى اتصتتال متت  المستتتدد  لمبرنتتام  لحتتل  ي مشتتاكل قتتد تظهتتر فتتي  60
 المستقبل.

 
 :تالظريف الخارج  مشكيت   عمق راتعًا : 
الدمتتل فتتي عمميتتة االتصتتال والطاقتتة الكهربائيتتة، فقتتد يتتؤدي انقطتتاع التيتتار الكهربتتائي   نتتاذ  10

 العمل تلى تدمير البرام  العاممة، فهاًل عج التأدير في العمل.
 عتتد  اقتنتتاع بعتتض صتتناع القتترار بقتتدرات وكفتتاذة العمتتل عمتتى الحاستتوب، ممتتا يتتؤدي تلتتى 20

اربقاذ عمى النظا  اليدوي والعمل به بشكل موازي م  استددا  الحاسوب، وبالتالي زيتادة 
 كمفة اهعمال.

الدو  مج التغيير قد يدف  بعض المستئوليج تلتى مقاومتة الحاستوب والتقميتل متج  دميتته،  30
وذلتتتت  بستتتتبب  ج استتتتتددا  الحاستتتتوب فتتتتي تدارة نظتتتت  المعمومتتتتات المحاستتتتبية يتتتتؤدي تلتتتتى 

 عج بعض المحاسبيج.االستغناذ 
 هع  ال قة التامة في مدرجات الحاسوب لدى بعض الجهات. 40
 

 مشكيت   عمق تالرقات :خامسًا : 
 تركز معظ  العمميات دادل الحاسوب. 10
عد  حماية الممفات )وسائط التدزيج(، وبالتتالي ستهولة سترقة البيانتات نظترًا لصتغر حجت   20

 وسائط التدزيج.

و يقصد بسند المراجعة عممية تتب  البيانات والعمميات مج عد  وجود سند جيد لممراجعة:  30
مج النتائ  النهائية لمعممية  مصدردا وصواًل تلى نتائجها النهائية  و العكس ، بمعنى البدذ

لتنظ  المعمومتات المحاستبية ال يتحقت  دتذا  و االنتهاذ بمصدردا وم  التشغيل ارلكترونتي
التتي متج مميزاتهتا الستماح بتتبت  العمميتات  ةموستالمم اهمر بسبب غياب الستندات الماديتة

 هال تمكتج متج ذلت  هنت ة جتل التحقت  منهتا، والتنظ  ارلكترونيت ومراجعتة كتل البيانتات متج
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البيانات مدزنة في مستندات غير مرئية عمى شكل وحتدات تلكترونيتة  كما سب  الذكر  ج
 . قراذتها تال الحاسب بالبرام  المدصصة لها ال يستط 

راقبة ومراجعتة البيانتات   نتاذ عمميتة تشتغيمها،  ي عتد  وجتود رؤيتة واهتحة لمستار عد  م 40
 المراجعة مما يمكج مج تحويل البيانات والتالعب بها دوج تر  آ ار ممموسة.

 ستتتهولة الغتتتش وارتكتتتاب جتتترائ  الحاستتتب: يقصتتتد بتتتالغش و جتتترائ  الحاستتتب فتتتي مجتتتال 50

البيانات  ج دالل التالعب في ممفاتالحاسبات ارلكترونية التالعب في برام  الحاسب م
يق  الغش في مجال  ،التشغيل ، المعدات ويؤدي ذل  تلى تلحا  دسائر بالتنظيمات التي

ويقصتتد بهتتا  يهتتًا الجريمتتة التتتي يتتت  ارتكابهتتا تذا قتتا  شتتدص متتا . استتتددامها لمحاستتبات
 اصًا بتقنياتمعرفته بالحاسب اآللي بعمل غير قانوني و التي تتطمب تلمامًا د باستددا 

تقتت  م تتل دتتذ  العمميتتات نظتترا هج الممفتتات . الحاستتب اآللتتي ونظتت  المعمومتتات المحاستتبية
ما يمكج مج تغيير  و تهافة  و حتذ   ي بيانتات   صبحت غير مادية وغير مرئية ودذا
العمميتتات، ممتتا يستتهل متتج ارتكتتاب حتتاالت الغتتش  دوج تتتر    تتر يتتدل عمتتى حتتدوث دتتذ 

 .اجعل مج الصعب اكتشافهيو 

 

 مشكيت   عمق تالف ريسات:سا سًا : 
الممفتات التتي  برنتام  دتارجي صتن  عمتدًا بغترض تغييتر دصتائص دو فيروس الحاسوب

التدريتب ومتا شتابهها متج عمميتات.  يصيبها لتقو  بتنفيتذ بعتض اهوامتر تمتا بارزالتة  و التعتديل  و
مبتتترمجيج محتتتترفيج بغتتترض تلحتتتا  كتابتهتتتا بواستتتطة  فيروستتات الكومبيتتتوتر دتتتي بتتترام  تتتتت   جي  

 . السيطرة عميه  و سرقة بيانات مهمة، وتت  كتابتها بطريقة معينة الهرر بكومبيوتر آدر،  و

 وعند تصابة الجهاز بفيروس يعطي ارشارات التالية:

 .تكرار رسائل الدطأ في  ك ر مج برنام  10

 .ظهور رسالة تعذر الحفظ لعد  كفاية المساحة 20

 .الممفات التنفيذية تكرار ادتفاذ بعض 30

رفتتتض بعتتتض و   و تنفيتتتذ بعتتتض التطبيقتتتات نظتتتا  التشتتتغيل عقتتتالتحتتتدوث بتتتطذ شتتتديد فتتتي  40
 .التطبيقات لمتنفيذ

قترص صتمب  فعند تشغيل البرنام  المصاب فلنته قتد يصتيب بتاقي الممفتات الموجتودة معته فتي
التتددل و بطبيعتة الحتال   و المرج، لذا يحتاج الفيروس تلى تددل متج جانتب المستتدد  كتي ينتشتر

 .المرنة اهقراص و تبادل  تنترنت عبارة عج تشغيمه بعد  ج ت  جمبه مج االيميل  و

دنتتتا  ه و تعمتتتل الفيروستتتات بطبيعتهتتتا عمتتتى تعطيتتتل عمتتتل الحاستتتوب  و تتتتدمير ممفاتتتته وبرامجتتت
مطموبتتة و نتتواع  فيروستتات تعمتتل عمتتى دمتت  رستتائل مزعجتتة و نتتواع تعمتتل عمتتى تشتتغيل بتترام  غيتتر
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بيانتات متج حاستوب المستتدد   المعال  بحيتث تبطتس سترعة الحاستوب  و سترقة تشغالل عمى تعم
  .االئتماج وبيانات مهمة  درى بطاقات  رقا حسابات وكممات السر  و   رقا م ل 
 

 The Effect ofأثر اس خ ام الباسيب عمى مقيمات نظم المعميمات المباسةت   

the Use of Computer on the Fundamentals Of Accounting  

Information Systems : 
مجموعة مستندية ومجموعة نظا  المعمومات المحاسبية يعتمد عمى مقومات  ساسية دي 

 االستغناذ، وتشكل دذ  المقومات مرتكزات  ساسية ال يمكج دفترية ودليل حسابات وقوائ  مالية
 العتمادونظرًا  -يدوية    تلكترونية  -ي منها مهما كانت طريقة تشغيل البيانات المتبعة عج  

لمبيانات فلج دنا  تأ يرًا مباشرًا  االلكترونيعمى التشغيل االلكترونية نظا  المعمومات المحاسبية 
  :عمى مقومات النظا  يمكج توهيحها كما يميلمحاسوب 

 
 أياًل : ال أث ر عمى المجميع  المس ن   :

لمبيانات يتطمب هرورة تعديل شكل وطبيعة دذ   االلكترونيعمى التشغيل  االعتماد تج
المستندات  و استددا  مجموعة مستندية جديدة تشتمل عمى البيانات الموجودة في المستندات 

ي يطب  في الوحدة االقتصادية اهصمية بصورة تتماشى م  البرنام  المحاسبي ارلكتروني الذ
وكذل  نظا  الترميز المتب  لموصول تلى البيانات التي ت  حفظها بواسطة الشريط الممغنط  و 

 الممغنطة.        اهقراص
                

 :األثر عمى المجميع  ال ف ر    :ثان ًا 
لقد ادتمفت المجموعة الدفترية ادتالفًا كبيرًا في ظل استددا  الحاسوب ، حيث شمل 
التغير الذي طر  كاًل مج الشكل والمهموج، فمج ناحية الشكل بعد  ج كانت المجموعة الدفترية 
في ظل النظا  اليدوي تأدذ شكل مجمدات يمكج لكل مج يطم  عميها  ج يقر  ما بها مج بيانات، 

ظل نظا  الحاسوب تتدذ شكل فالشات و قراص ممغنطة وذواكر  ابتة كبيرة   صبحت في
السعات، اهمر الذي ال يمكج معه معرفة ما سجل فيها تال باستددا  طر  ارظهار والقراذة 
المناسبة لمنظا  االلكتروني، وبالتالي ليس دنا  تمكانية تطالع مباشر عمى البيانات كما دو 

 ما مج ناحية المهموج فنجد  ج الحاسب االلكتروني وفقًا لمبيانات  الحال بالنظا  اليدوي.
المحتواة بدادمه وعج طري  عمل البرام ، يجري عمميات الترحيل مج المستندات اهصمية تلى 
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 96:  2511اليومية، ومج    تلى الحسابات المفتوحة بدفاتر اهستاذ المساعد  و العا  )رممي، 
- 97.) 

                          

 :األثر عمى  ل ل البساتات  :ثالثًا 
ذا كتتتاج دتتتذا يتهتتتمج التتت دليل المحاستتتبي قائمتتتة بأستتتماذ الحستتتابات ارجماليتتتة والفرعيتتتة، واش

الدليل هروريًا بالنسبة لمنظتا  اليتدوي فلنته  ك تر هترورة لنظتا  التشتغيل االلكترونتي، حيتث  نته ال 
ساب معيج، ما ل  تكج مدزنة به  رقا  و سماذ يمكج لمحاسب االلكتروني توجيه بياج معيج تلى ح

الحسابات ارجمالية والفرعية، وعمومًا ل  يتغير مفهتو  التدليل المحاستبي بلددتال نظتا  الحاستوب، 
متتج حيتتث كونتته دطتتة منظمتتة لتستتهيل توجيتته المعتتامالت الماليتتة لمحاستتبات المدتصتتة، عيتتر  نتته 

السترعة فتي الوصتول تلتى الحستابات  يمعب دور  كبر و وه  في ظتل نظتا  الحاستوب، متج حيتث
واستتتعراض محتوياتهتتتا متتتج البيانتتتات، بارهتتتافة تلتتتى التنظتتتي  الجيتتتد فتتتي عمميتتتة الفهرستتتة والترتيتتتب 

 (.73:  1987والترقي  لمحسابات والبيانات وغيردا )صال  ، 
 

 :األثر عمى مجميع  ال قار ر يالقيائم المال    :راتعًا 
التتأ ير عمتتى كتتل متتج نوعيتتة القتتوائ  تلتتى  لمبيانتتات االلكترونتتيالتشتتغيل عمتتى  االعتمتاد دى 

والتقارير والوستائل المستتددمة فتي عرهتها، حيتث  دى استتددا  الحاستوب تلتى تمكانيتة الحصتول 
فهاًل عتج تمكانيتة عرهتها عمتى شاشتة عمى التقارير بالشكل والتفصيل والدقة والسرعة المناسبة، 

، المعمومتتات التتتي تهتتمها التقتتارير قبتتل طباعتهتتا  و تدزينهتتاالعتترض المرئتتي وبالتتتالي ستترعة تغيتتر 
كمتتا مكتتج نظتتا  الحاستتوب متتج تتتوفير تقتتارير تداريتتة  ك تتر فاعميتتة وذلتت  نظتترًا لمقتتدرة الحاستتب عمتتى 

مكانية تطبي  النماذج الكمية في حل مشكالت اردارة.  تشغيل كميات هدمة مج البيانات واش
 :المباستي المنيج عمى:األثر  خامساً 
 ت  العمل في النظا  اليدوي كما يمي:ي

 د في دفتر اليومية و قيالتسجيل المحاسب بيقو  ب .0
يقو  المحاسب بترحيل العمميات مج دفتر اليومية تلى الحسابات الرئيسية في دفتر اهستاذ  .2

 العا  ويرحمها كذل  تلى الحسابات التفصيمية في دفتر اهستاذ المساعد.
يقو  المحاسب بترصيد الحسابات في دفتر اهستاذ العا  الستدراج في نهاية السنة المالية  .3

 ميزاج المراجعة غير المعدل
 يقو  بعمل قيود التسويات الهرورية ومج    تعديل الحسابات .4
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لعداد القوائ  المالية، ورعداد القوائ  المالية يقو  المحاسب وبعقمه المفكر يقو  المحاسب ب .5
ق فالها في حساب الددل استعدادا رعداد الميزانية العمومية التي بتمييز الحسابات المؤقتة واش

 ستحوي الحسابات الحقيقية فقط.
مج المالحظ  عال  بأج المحاسب قا  بجمي  الدطوات يدويا، مستددما عقمه وذكاذ  في تحميل 

ولكج بادتال  بسيط  الدطواتنفس ، ولكج في النظا  المحاسبي المحوسب يت  اهمور وتطبيقها
اهوامر السابقة جميعها عند تددال  بلتباعدو بأج يقو  المحاسب بأمر البرنام  المحوسب و 

البيانات تليه. ويقتصر عمل المحاسب بعددا عمى تددال المعمومة ليس  ك ر، ويقو  الجهاز 
 :  ال ة تلى الدطوات دذ  ادتصار يت ، و بتنفيذ باقي الدطوات

 . واهستاذ اليومية بدفتر العمميات تسجيل وتشمل العمميات تسجيل .1
 . النظا  تشغيل  و البيانات معالجة .2
 .مالية وقوائ  تقارير شكل عمى النتائ  عرض .3

ولكج قبل تددال البيانات لمحاسوب، ال بد لممحاسب تنشاذ آلية ترميز لمحسابات )كما 
كما يجب ، برنام  يميز نوع وطبيعة الحساباتبالنظا  اليدوي(، والتي مج داللها يمكج جعل ال

 ما يمي: مج قبل المبرمجيج يكوج البرنام  المحاسبي االلكتروني قد  نشًي فيه ج 
 دفتر يومية مبرم  وفقا آللية ترميز الحسابات. -1
حسابات عامة في دفتر اهستاذ العا  وحسابات تفصيمية مبرمجة في دفتر اهستاذ  -2

 المساعد.
 آلية ترحيل مبرمجة لمحسابات. -3
 قوائ  مالية مبرمجة. -4

 
 : األثر عمى  خز ن الت انات يالمعميمات المباست   : سا ساً 

فتتي ظتتل النظتتا  المحاستتبي اليتتدوي يتتت  تدتتزيج البيانتتات بحفتتظ المستتتندات اهصتتمية دادتتل 
ممفتتات داصتتة، كمتتا تم تتل التتدفاتر والستتجالت التتتي تحتتتوي البيانتتات المستتجمة متتج واقتت  المستتتندات 

التشتتغيل االلكترونتتي لمبيانتتات، فتتلج طبيعتتة الحاستتوب وستتائط لمتدتتزيج  يهتتًا.  متتا فتتي ظتتل نظتتا  
تفتترض صتتورة جديتتدة لتدتتزيج البيانتتات والوستتائط المستتتددمة فتتي ذلتت ، حيتتث تنتقتتل البيانتتات متتج 

ددال تلى ذاكترة الحاستوب، ودتي مدتزج وستيط لمبيانتات التتي يتت  تددالهتا ولمنتتائ  قبتل روحدات ا
 زيج البيانات دما:تدراجها، وعمومًا دنا  طريقتاج  ساسيتاج لتد

والتي تعد  حد مكونات وحدة التشغيل المركزية لمحاسوب في تدزيج  يب ة ال خز ن ال اخمي :. 1
البيانات، ودي تقو  بقبول البيانات والبترام  متج وحتدة ارددتال وتوفيردتا لوحتدة الحستاب والمنطت  

تقبمية، وحفتتتظ النتتتتائ  تلتتتى  ج تتتتت  عمميتتتة تشتتتغيل البيانتتتات  و تعتتتادة استتتتددامها فتتتي عمميتتتات مستتت
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 المستدمصة تلى  ج يت  عرهها عمى وحدة النتائ .
ودي ما يعر  بالتدزيج دارج الحاسوب، حيث تحفظ البيانات . يب ة ال خز ن الخارج   : 2

االسطوانات الممغنطة، وعند  والبرام  المحاسبية عمى تحدى وسائل التدزيج كالفالشات  و
البيانات والبرام  المدزنة تكوج غير  جالذاكرة الدادمية، بمعنى  الحاجة تليها يت  تددالها تلى 

عاممة تلى  ج يت  تددالها تلى الحاسوب. دذا وتعد وحدة التدزيج الدارجية  رشي  لمبيانات 
 (.99 - 98:  2511)رممي، والبرام  ذو طاقة كبيرة، كما يمكج زيادة دذ  الوسائل دوج قيد 

 

تلتتتى  ج آ تتار استتتددا  الحاستتتوب عمتتى مقومتتات نظتتت   تستتتدمص الباح تتةممتتا تتت  عرهتتته 
المعمومتتتتات المحاستتتتبية يعتتتتود الدتتتتتال  دورة ارجتتتتراذات المحاستتتتبية المتبعتتتتة بتتتتيج النظتتتتا  اليتتتتدوي 
وااللكتروني، حيث تتطمب ارجراذات المحاسبية بالنظا  اليتدوي جهتد ووقتت  كبتر فتي العمتل،  متا 

ت المطموبة بدقة وسترعة عاليتة جتدًا ودتذ  ارجتراذات في ظل النظا  االلكتروني يت  تنفيذ ارجراذا
 تكوج مسجمة الكترونيا بحيث تذا وجد دطأ مج السهل تعديمه.

 
 Theالخصةةائص الياجةةةب  يافرىةةةا فةةةي نظةةةم المعميمةةةات المباسةةةت   االلك رين ةةة  

Features that must be provided in Computerized 

Accounting 
كترونيتتتة يجتتتب  ج تتميتتتز بعتتتدة دصتتتائص حتتتتى تكتتتوج نظتتت  نظتتت  المعمومتتتات المحاستتتبية االل

 معمومات حيوية وكفؤة في المنشأة المتواجدة بها والدصائص التي تؤدمها لذل  دي كما يمي:
يجب  ج تحاول االستتفادة بقتدر ارمكتاج متج التكنولوجيتا الحدي تة و حتدث  نتواع الكمبيتوتر  10

 رنتاج المعمومات.
تكوج دذ  النظ  مبررة اقتصاديًا، بحيتث ال تزيتد تكمفتهتا   ج تتس  باالقتصادية، بمعنى  ج 20

 عج منافعها.

يجتتتب  ج تحقتتت  دتتتذ  التتتنظ  درجتتتة عاليتتتة جتتتدا متتتج الدقتتتة والستتترعة، فتتتي معالجتتتة البيانتتتات  30
 المالية عند تحويمها لمعمومات محاسبية وبشكل منتظ .

ة المدزنتة فتي  ج تكوج دذ  النظ  سريعة ودقيقة في استرجاع المعمومات الكميتة والوصتفي 40
 (.68:  2511قواعد بياناتها. )رممي، 
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( الدصتتتتتائص التتتتتتي يجتتتتتب  ج تتصتتتتت  بهتتتتتا نظتتتتت  المحاستتتتتبة 38: 2557وقتتتتتد حصتتتتتر )قتتتتتاعود، 
 االلكترونية بما يمي:
 ةالسرع  
  الدقة 
  الكفاذة والفعالية 
  المرونة 
  المو وقية 
  المالذمة 
  الشمول 
  اهمج المناسب 
  والتحديث المستمرالصيانة والددمة الجيدة 
 التكمفة االقتصادية 
  الرقابة الذاتية 

 

 أياًل : السرع :
 سرعة تددال البيانات. 10
 سرعة معالجة البيانات. 20

 سرعة تعداد التقارير. 30

 
 ثان ًا : ال ق :

 قمة وجود  دطاذ بالتقارير وبمدرجات النظا . 10

 قمة وجود تناقهات بالتقارير وبمدرجات النظ . 20
 يالفعال  :ثالثًا : الكفاءة 

 تدفيض التكمفة. 10
 تقميص ارجراذات الروتينية. 20

 تبادل المعمومات بسهولة ويسر. 30

 تمكانية عرض البيانات حسب حاجة المستفيد مج مدططات ورسو  بيانية. 40

 تمكانية تعدد المستددميج. 50

الحذ   –االسترجاع  –نظ  قواعد البيانات المستددمة لها قدرة عالية مج حيث التدزيج  60
 العرض والطباعة. –
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 راتعًا : المرين  :

 تمكانية توفير المعمومات المطموبة بسهولة. 10
 ال يحتاج النظا  لفترة طويمة مج التدريب. 20

 توصيل المعمومات بشكل سهل ومبسط. 30

 مواكبة التغيرات المستجدة. 40

 
 خامسًا : الميثيق  :

 صحة وسالمة البيانات المستدرجة. 10
 عمي.تطاب  البيانات م  الواق  الف 20

 حدا ة المعمومات المستدرجة. 30

 

 سا سًا : الميءم :
 تمكانية تقدي  المعمومات المرغوبة فقط واستبعاد المعمومات ال انوية. 10
 التقارير المستدرجة مالئمة لحاجات المستددميج. 20

 
 ساتعًا : الشميل:

 تكامل النظا  المطب . 10
 كفاية المعمومات المستدرجة وتغطيتها لجمي  جوانب العمل. 20

 وجود دليل مكتوب ل جراذات المتبعة عج كيفية استددا  النظا  المطب . 30

 جراذات وتطابقه م  آليات العمل.ارسهولة استددا  دليل  40

 
 ثامنًا : أمن المعميمات يالت انات:

 توفر عنصر السرية في الددول لمنظا . 10
 توفر عنصر تحديد الصالحيات لمستددمي النظا . 20

 ستددمة.حماية قواعد البيانات الم 30

 تمكانية استرجاعه البيانات والمعمومات حال فقدانها. 40

 
  اسعًا : الص ان  يالخ م :

 توفر عنصر الصيانة وجودة الددمة المقدمة   الشركة المنتجة لمنظا . 10
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 وجود زيارات دورية لمصيانة الوقائية تقو  بها الشركة المنتجة لمنظا . 20
 الشركة المنتجة لمنظا  المطب .سرعة تقدي  ددمة الصيانة عند طمبها مج  30
 

 عاشرًا :  كمف  الترامج:
 توفر عنصر التكمفة االقتصادية في سعر شراذ النظا  المطب . 10

 توفر عنصر التكمفة االقتصادية في تكالي  الصيانة السنوية. 20
 تناسب تكمفة شراذ البرنام  م  الددمات المستفادة منه. 30
 

 با ي عشر : الرقات  الذا   :
 تعديل المستندات والفواتير بعد طباعتها.ال يمكج  10
 ال يمكج تعديل المستندات والفواتير بعد طباعة الكشوفات والتقارير التي تشممها. 20
 ال يمكج طباعة  ك ر مج  صل واحد لمفواتير والمستندات. 30
 ال يمكج مس  المستندات والفواتير بعد طباعتها. 40
 تلغائها بنفس بياناتها.يت  االحتفاظ بالمستندات والفواتير بعد  50
صدار رسائل داصة بها. ذالنظا  المطب  يمكنه اكتشا  اهدطا 60  واش
 .ةتعمل قواعد البيانات المستددمة عمى عد  تكرار البيانات المدزن 70
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 الفصل الثالث 
ياقع نظم المعميمات المباست   االلك رين   في 

 الجامعات الفمسط ن  
 

 الترمج ات المباست   الجاىزةالمتبث األيل : أىم   اس خ ام 
 البرمجيات المحاسبية 
 دمية استددا  البرمجيات المحاسبية  

 المتبث الثاني : إع ا  الترامج المباست   االلك رين    اخل المؤسس 
 مزايا تعداد البرام  المحاسبية االلكترونية دادل المؤسسة 
 برام  المحاسبية المصنعة دادمياً عيوب ال 

 اس خ ام المؤسس  لمترامج المباست   االلك رين   الجاىزة المتبث الثالث :
   المؤسسات لمبرام  المحاسبية االلكترونية الجادزةمزايا استددا 
 عيوب الحصول عمى البرام  المحاسبية الجادزة 
 معايير ادتيار البرنام  المحاسبي الجادز 

 طاع غزةفي قالمتبث الراتع : شركات إن اج أنظم  المباست  االلك رين   
 شركة مؤسسة القمعة 
 شركة فمسطيج لمكمبيوتر و نظمة المعمومات 
 شركة التقنيات الحدي ة 
 شركة داي توب لمكمبيوتر 

 المتبث الخامس : الجامعات الفمسط ن   يالترمج ات المباست  المس خ م 
 الجامعة ارسالمية 
 جامعة اهزدر 
 جامعة اهقصى 
 جامعة فمسطيج 
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 مق م :
قائمتتتة المركتتتز المتتتتالي  –تج مدرجتتتات نظتتت  المعمومتتتات المحاستتتبية دتتتتي : قائمتتتة التتتددل 

وقائمتة التتدفقات النقديتة، ودتذ  المدرجتات تتهتمج العديتتد متج الدطتوات حتتى يمكتج الوصتول لهتتا 
عتتد  جتتدوادا وعتتد  قتتدرتها عمتتى متتج دتتالل النظتتا  اليتتدوي ، وقتتد   بتتتت التتنظ  المحاستتبية اليدويتتة 

فتتتلج المنشتتتأت قتتتد تمجتتتأ تلتتتى شتتتراذ البرمجيتتتات الهائمتتتة فتتتي ستتتو  العمتتتل، لتتتذل   التطتتتورات ةمواكبتتت
 المحاسبية الجادزة   و تقو  بلعداد دذ  البرمجيات دادميًا همج تدارة مؤسستها.

 
 ما يمي: للذل  سو  نتناول في دذا الفص

  دمية استددا  البرمجيات المحاسبية المبحث اهول : 
 المؤسسةام  المحاسبية االلكترونية دادل تعداد البر المبحث ال اني : 
 لمبرام  المحاسبية االلكترونية الجادزة المؤسسةاستددا  المبحث ال الث : 
 شركات تنتاج  نظمة المحاسبة االلكترونيةالمبحث الراب  : 

 المبحث الدامس : الجامعات الفمسطينية والبرمجيات المحاسبية المستددمة
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 اس خ ام الترمج ات المباست  م   المتبث األيل : أى
 

 :Accounting Software الترمج ات المباست  
عبارة عج مجموعة مج البرام  التي يزود بها الحاسوب مج  جل  داذ وظائ  معينة م ل 
تعتتداد الحستتابات، وعمتتل جتتدول الرواتتتب واهجتتور،  و مستت  الحستتابات )تنفيتتذ عمميتتات المحاستتبة 

عداد الميزانيات   و غير ذل  متج العمميتات والتتي يمكتج  ج نجتددا فتي جميت  المنظمتات العامة( واش
 .(199: ص2553الزعبي،  العربيد، جمعة،سواذ الحكومية  و الداصة )

 
 The Importance of أىم ةةةةة  اسةةةةة خ ام الترمج ةةةةةات المباسةةةةةت  

using Accounting Software : 
 العربيتتتد، )جمعتتتة،ا : لقتتتد ستتتادمت البرمجيتتتات المحاستتتبية فتتتي العديتتتد متتتج الوظتتتائ  منهتتت

 (255ص: 2553الزعبي، 
قتتتو  دتتتذ  البرمجيتتتات تفتتتي تستتتهيل عمتتتل المحاستتتب حيتتتث  المحاستتتبية البرمجيتتتاتستتتادمت  .1

  بعمميتات الترحيتتل التمقتتائي متتج دفتتتر اليوميتتة تلتتى دفتتتر اهستتتاذ واستتتدراج التقتتارير والقتتوائ
 المالية الدتامية.

فتتتي تطتتتوير عمتتتل المحاستتتب متتتج دتتتالل تمكانيتتتة تتتتوفير  المحاستتتبية البرمجيتتتاتستتتادمت  .2
معمومات تفصيمية وتحميميتة دتالل الفتترة الماليتة لتحقيت   دتدا  رقابيتة وزيتادة السترعة فتي 

 عممه . 
بالتتتدقي  التمقتتائي عنتتد تستتجيل العمميتتة متتج حيتتث تتتوازج القيتتد  المحاستتبية البرمجيتتاتتقتتو   .3

مجمتتتوع  تتتتدقي  عمتتتىالوكتتتذل  تقتتتو  ب .المحاستتتبي  ي عتتتد  قبتتتول  ي عمميتتتة غيتتتر متوازنتتتة
رحيتتل تالحركتتات عنتتد التستتجيل فتتي اليوميتتة  نتته يستتاوي فعتتال مجمتتوع دالصتتة عمميتتات ال

 والتمديص في اهستاذ.
بالتدقي  التمقائي عند تسجيل العممية مج حيث منطقية التوجيه  المحاسبية البرمجياتتقو   .4

فمتتت ال عنتتتد تستتتجيل عمميتتتة المحاستتتبي المناستتتب  ي عتتتد  قبتتتول  ي عمميتتتة غيتتتر منطقيتتتة 
ج الطتتر  التتدائج لهتتذ  العمميتتة يجتتب  ج يكتتوج النقديتتة فتتي لتتهتتمج ستتند صتتر  نقتتدي فتت

 الصندو .
فتتتي تتتتوفير تمكانيتتتة حفتتتظ واستتتترجاع المستتتتندات والفتتتواتير  المحاستتتبية البرمجيتتتاتستتتاعدت  .5

المحاستتتبية حستتتب التسمستتتل الزمنتتتي لعمميتتتة تستتتجيمها والتتتتي تشتتتكل اهستتتاس فتتتي  دوالقيتتتو 
 ل العمميات المحاسبية.تسجي
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في زيتادة درجتات اهمتاج والسترية والرقابتة بالنستبة لمبيانتات  المحاسبية البرمجياتساعدت  .6
ج لكتتل محاستتتب عمميتتات محتتتددة يستتتتطي  القيتتا  بهتتتا فقتتط و دتتترى يستتتتط   الماليتتة حيتتتث 

 ددولها حسب ترادة مدير الحسابات والمحاسبيج.
تتتوفير الوقتتت المبتتذول فتتي انجتتاز اهعمتتال فتتي ادتصتتار و  المحاستتبية البرمجيتتاتستتادمت  .7

 مج الدقة.   يوبمستوى عال
ال يعتبتتر متغيتتر متت  حجتت  المعمومتتات التتتي لي  استتتددا  البتترام  المحاستتبية اندفتاض تكتتا .8

، ويقصد بذل   ج عدد التقارير التتي يتت  استتدراجها كالميزانيتة وقائمتة ام تقدمها دذ  البر 
تعتتد بشتتكل آلتتي وستتري  عكتتس التقتتارير  المحاستتبي هنهتتاالتتددل ال تزيتتد فتتي تكمفتتة النظتتا  

اليدويتتة والتتتي تحتتتاج تلتتى وقتتت وجهتتد كبيتتر فتتي كتتل متترة يتتت  تعتتداددا، ناديتت  عتتج الجهتتد 
الكبير المبذول في بداية كل سنة مالية جديدة لمقيا  بفت  دفاتر جديدة ونقل اهرصدة مج 

 السنة السابقة تلى السنة المالية الجديدة.
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 المؤسس إع ا  الترامج المباست   االلك رين    اخل الثاني : المتبث 
 

قد  تقو  المؤسسات بتصني  البرام  التطبيقية المحاسبية دادميًا بواسطة المبرمجيج 
 وذل  وف  ما يالذ  احتياجات ورغبات المؤسسة. وبمساعدة المحاسبيج العامميج فيها.

 
 Advantages ofالمؤسسةةةة  إعةةة ا  التةةةةرامج المباسةةةت   االلك رين ةةةة   اخةةةل مزا ةةةا 

Eelectronic Accounting Software Setup  within the 

Iinstitution : 

 (152-151: ص2553)جمعة، العربيد، الزعبي،تميز دذا اهسموب بالعديد مج المزايا: ي
والتي قتد ال يمكتج توافردتا  تمعالجة البياناتعداد برام  لسد االحتياجات الداصة بالمنشأة في  .1

في  سوا  البرام  الجادزة، وحتى تذا توفرت البترام  الجتادزة المالئمتة، فلعتداد البترام  دادميتا 
 يوفر متطمبات معالجة البيانات بقدر كبير.

عتتد  تحمتتل المنشتتأة لمتكتتالي  ارهتتافية لمكماليتتات غيتتر الهتترورية التتتي قتتد تتهتتمنها البتترام   .2
 دزة، بدال  نفقات فترة ارعداد وفترة ما بعد البدذ في التشغيل.الجا

قتتتدرة المنشتتتاة عمتتتى تصتتتمي  برامجهتتتا بالشتتتكل التتتذي يعكتتتس ستتتمات ديكمهتتتا التنظيمتتتي وارداري  .3
 والتشغيمي.

ستتهولة تطتتتوير وصتتتيانة وتعتتتديل البتتترام  كممتتتا احتتتاج اهمتتتر نظتتترًا لتتتتوافر الدبتتترات والكفتتتاذات  .4
 البشرية الالزمة.

دريب العتتتامميج عمتتتى تنفيتتتذ البتتترام  الجديتتتدة متتتج دتتتالل تلمتتتامه  بدطتتتوات تعتتتداددا ستتتهولة تتتت .5
 بواسطة موظفي تدارة اهنظمة.  

يهاح المقترحات في النظا    ناذ مرحمة تعداد . .6  سهولة تقدير االحتياجات البشرية واش
 تصحي  اهدطاذ التي قد تظهر دالل مرحمة ادتبار البرنام  بسهولة. .7
برنام  في اهجل الطويل، وذل  هج البرنام  قتد ال يتطمتب تكتالي  تهتافية اندفاض تكمفة ال .8

في حاالت التعديل  و ارهافة  و التطوير وكذل  ال يحتاج اهمر تلى تددتال تعتديالت عمتى 
البرنام  لهماج مالذمته م  معايير المنشأة وديكل ممفتات البيانتات و نتواع وستائل المتددالت 

 والمدرجات المستددمة.
ماج اتستتتا  البرنتتتام  متتت  التطبيقتتتات المدتمفتتتة دادتتتل المنشتتتأة وبالتتتتالي تفتتتادي عتتتد  تكامتتتل هتتت .9

وكذل  القيود التي تفرهها مواصفات  جهتزة الكمبيتوتر المستتددمة  تالممفات الداصة بالبيانا
 و يها انسجا  طاق  البرام  م  احتياجات المنشأة.

 عد  ت ارة مشاكل  مج وحماية البيانات. .15
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 Defects of Internally Setup الترامج المباست   المصنع   اخم اً ع يب 

Accounting Software : 

دنتا  بعتض يوجتد نته  تال  المزايا التي تحققهتا البترام  المحاستبية التتي تعتد دادميتًا، بالرغ  مج
 المحددات والتي تحد مج انتشار  داصة في الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة م ل:

 ع تكمفة الحصول عميها.ارتفا .1
 ارتفاع وقت تنفيذدا، ويتطمب تمكانيات ودبرات بشرية عالية، ويحتاج تلى جهد كبير. .2
: 2552ارتفاع المداطرة داصة في المراحل اهولى مج استددامه. )موسكو ، سيمكج،  .3

 (791-795ص
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 :لمترامج المباست   االلك رين   الجاىزة المؤسساتاس خ ام المتبث الثالث : 
 

غالبتتًا متتا تقتتو  المؤسستتات باستتتددا  البتترام  المحاستتبية االلكترونيتتة الجتتادزة فتتي اهستتوا  
المحميتتة وذلتت  عتتج طريتت  شتتراذ دتتذ  البرمجيتتات متتج شتتركات تنتاجهتتا، متت  مالحظتته  ج شتتراذ دتتذ  
البرمجيتتات الجتتادزة يعنتتي شتتراذ حتت  استتتددامها، وال يعنتتي بتتأي حتتال متتج اهحتتول تغييتتر ممكيتهتتا، 

 ذ  الحز  تبقى لمشركات المنتجة لها.فممكية د
 

 المؤسسةةةةةةةةات لمتةةةةةةةةرامج المباسةةةةةةةةت   االلك رين ةةةةةةةة  الجةةةةةةةةاىزةمزا ةةةةةةةةا اسةةةةةةةة خ ام 
The Advantages of Using Readymade Electronic 

Accounting Software  : 
تتعتتتتدد المزايتتتتا الناتجتتتتة عتتتتج استتتتتددا  البتتتترام  المحاستتتتبية الجتتتتادزة التتتتتي تعتتتتددا الشتتتتركات 

جمعتتتة، ) :ويمكتتتج تجمتتتال دتتتذ  المزايتتتا فتتتي اآلتتتتيالمدتصتتتة فتتتي تعتتتداد وتطتتتوير بتتترام  الكمبيتتتوتر، 
 (94-93: 2553، الزعبيالعربيد، 

بتتتأج تكمفتتتة حيتتتث يعتتتتر  الجميتتت  متتتج منتجتتتي البتتترام  الجتتتادزة ومعتتتديها  انخفةةةال ال كمفةةة : .0
وذلت   ،دمسة  هعا  متج تعتداد البرنتام  دادميتا بواستطة تدارة اهنظمتة  قلالبرنام  الجادز 

تكمفتته  فبالتتالي فتلجمعتدل توزيعته  الطمتب عميته يرتفت  ج منت  البرنام  الجادز عندما يرتف ه
ل تكمفة وتتم  وذل  عمى عكس البرنام  المعد دادميًا، نتيجة اندفاض تكمفة الوحدة  قلتكوج 
 :الجادز في نام البر 

  ستئجار ال الدفعات الدوريةسعر الشراذ  و الدفعات الدورية لمبرنام   و. 
 تكمفة عقد الصيانة. 
  االستئجار دالل فترة ام  دالل فترة الشراذ  ونتكمفة تعديل  و تطوير البر. 

ستتب  ادتباردتتتا وذلتت  لقابميتتة البتترام  الجتتادزة لمتشتتغيل المباشتتر نظتترا هنتته  انخفةةال اليقةةت: .3
  .وتو يقها والتأكد مج سالمتها بواسطة معديها قبل عرهها لمبي   و التأجير

 دىلتتتعاليتتتة ج تنتتتتاج البتتترام  الجتتتادزة يتطمتتتب تمكانيتتتات ودبتتترات بشتتترية تتذ   ر الجيةةة :ف ةةةي  .2
المنشأت المتدصصة في تعداد البرام  بارهافة تلى هرورة توافر المال الالز  لتعييج العدد 

متتج محممتتي التتنظ   و المبتترمجيج، فهتتال عتتج ذلتت   ج تقتتدير الدطتتة الزمنيتتة النجتتاز المناستتب 
البرنتتتتتام  دادميتتتتتا قتتتتتد يستتتتتتغر  وقتتتتتتا غيتتتتتر المقتتتتتدر ممتتتتتا يتطمتتتتتب زيتتتتتادة تعتتتتتداد محممتتتتتي التتتتتنظ  

 .والمبرمجيج
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 عدد مج المزايا اهدرى كالتالي :  ترى الباح ة وجودكما 
ة التتتتي ال تجتتتددا فتتتي  ي برنتتتام  دتتتاص المحاستتتبية الجتتتادزة تتمتتتت  بالشتتتمولي البتتترام تج  .1

وستتبب دتتذ  الشتتمولية دتتو  نهتتا تصتتم  وتنفتتذ عمتتى  ستتاس تمبيتتة  وستت  شتتريحة ممكنتتة متتج 
 .المستددميج مهما ادتمفت ادتصاصاته  ومستويات  عماله 

 تج استتتددا  البتترام  الجتتادزة يجعمتت   متتا  ديتتارات وتقتتارير ك يتترة جتتدًا ربمتتا تكتتوج غتتافالً  .2
 .و ساليب جديدة تسهل وتطور عمم تعطي   فكار عنها 

عتتادة متتا يقتتل  و ينعتتد  الدطتتأ فتتي البتترام  الجتتادزة مقارنتتة بتتالبرام  الداصتتة والستتبب فتتي  .3
ذلتت  يعتتود تلتتى  ج البتترام  الجتتادزة يعمتتل بهتتا متتج قبتتل الشتتريحة واستتعة متتج المستتتددميج 

يمكتتج  بحيتث  نتته ال يمكتتج لمدطتتأ  ج يستتتمر كمتتا دتو الحتتال فتتي البتترام  الداصتتة التتتي ال
كش   دطائها بالسهولة ذاتها داصة تذا كاج الدطأ ال تظهر نتائجه تال في نهاية الدورة 

 .المالية

التطتتور الستتري  فتتي البتترام  الجتتادزة وذلتت  لستتببيج متابعتتة الشتتركة الصتتانعة التتتي تستتعى  .4
الستمرار وزيادة مبيعاتها والحفاظ عمى مركزدتا وكتذل  زيتادة وتطتور طمبتات المستتددميج 

 .امى والجدد لبرامجهاالقد

 
 Defects of ل عمةةةةةةى التةةةةةةرامج المباسةةةةةةت   الجةةةةةةاىزةع ةةةةةةيب البصةةةةةةي

Readymade Accounting Software : 

المزايتتتا الستتتابقة لمحصتتتول عمتتتى البتتترام  الجتتتادزة تال  ج دنتتتا  بعتتتض العيتتتوب بتتتالرغ  متتتج    
 :(163: 1998، )تنتوشالمترتبة عميها ودي حسب 

 بالمنشأة الدبرة المناسبة نتيجة الحصول عمى البرام  الجادزة.عد  اكتساب العامميج  .1
 المنشأة   جمي  احتياجاتذعمى برنام  يال لقد يصعب الحصو  .2

 
 (215:  2553و يها دنا  بعض العيوب كما يمي: )جمعة، العربيد، الزعبي:

صتتتتعوبة اتستتتتا  البتتتترام  المحاستتتتبية الجتتتتادزة فتتتتي بعتتتتض اهحيتتتتاج متتتت  متطمبتتتتات نظتتتتا   .1
 الكمبيوتر المستدد  مما يتطمب تكالي  تهافية. 

 صعوبة اتسا  البرام  المحاسبية الجادزة م  نظا  المعمومات المستدد . .2

 قد يكوج دنا  تكالي  تهافية داصة بتعديل البرمجيات الجادزة لتتماشى مت  احتياجتات .3
المنشأت،  و بمعنى آدر مدى وفاذ البرمجيتات باالحتياجتات المطموبتة وقابميتهتا لمتطتوير 

  و التعديل.
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غالبا ما تحتوي البرام  الجادزة عمى العديد مج الكماليات غير الهرورية مما يتؤدي تلتى  .4
 صعوبة تتبعها وربطها م  حاجة المؤسسة.

 .جيات المحاسبية الجادزةهع   ساليب الرقابة والحماية المتوفرة في البرم .5
 

 Criteria of selection معةةةةةا  ر اخ  ةةةةةار الترنةةةةةامج المباسةةةةةتي الجةةةةةاىز

the readymade accounting software : 

 دى تعدد  نواع البرام  وادتال  جودتها تلى صعوبة االدتيار بتيج دتذا العتدد الكبيتر متج  
البرنام  دي المحتدد الوحيتد لالدتيتار والمفاهتمة البدائل، ولكج المتتب  لهذ  البرام  يجد  ج تكمفة 

بينها، ولما كانت التكالي  تعتمد عمى مجموعة مج العوامل التي تؤ ر عمى تنفيذ وتشغيل البرام  
الجادزة، لذل  فلنه عند ادتيار  حد البترام  الجتادزة فتي التطبيقتات المحاستبية يجتب مراعتاة اآلتتي 

 ( :96-95: ص 2553)جمعة، العربيد، الزعبي:

 مدى وفاذ البرنام  باحتياجات المنشأة. .1
 مدى االتسا  بيج اهجهزة والبرام  المطروحة لالستددا . .2
  ساليب الرقابة والحماية المتوفرة لمبرنام . .3
 قابمية البرنام  لمتطوير  و التعديل. .4
 قدرة الشركة المنتجة عمى تدريب العامميج المستددميج لهذ  البرام . .5
 ددمات الصيانة. .6
 

وبصفة عامة يراعى عند ادتيتار البترام  الجتادزة فتي التطبيقتات المحاستبية تتوافر الدصتائص 
 اآلتية:

 سهولة استددا  البرنام  الجادز في: -1
 التشغيل .  
 التعامل م  اردارة . ب

 ددمة العمالذ . ت

 الوقت الالز  لدورة المددالت / المدرجات . ث

 عدد المددالت الالزمة لكل عممية . ج

 
 تطوير البرنام  مج حيث :سهولة تعديل  و  -2

 االتسا  م  تقارير المنشأة .  
 ددمات اهعمال . ب
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 التعامل م  البرام  اهدرى . ت
 
 الددمات التي يقدمها موردي البرنام  وتشمل: -3

 توفير اهجهزة وبرام  الطوارئ .  
 المساعدة في تعداد البرنام  . ب
 المساعدة في تطوير  و تعديل البرنام  . ت
 تدريب العامميج . ث
 )ادتيار البرنام  مقابل رس  رمزي،  و تجربة البرنام (ددمات  درى  . ج
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 :شركات إن اج أنظم  المباست  االلك رين  المتبث الراتع : 
 

اللكترونيتتتة فتتتي فمستتتطيج فتتتي مطمتتت  ال مانينتتتات، نظتتت  المعمومتتتات المحاستتتبية ا بتتتد  ظهتتتور
بلعتتتداد نظتتت  وكانتتتت شتتتركة جتتتدعوج متتتج  وائتتتل الشتتتركات فتتتي دتتتذا المجتتتال. وقتتتد كتتتاج ادتمامهتتتا 

معمومتتات محاستتبية الكترونيتتة داصتتة بالبمتتديات والمؤسستتات الحكوميتتة. ومتت  نهايتتة ال مانينتتات بتتد  
ظهور نظ  المعمومات المحاسبية االلكترونية الداصة بالشركات، وكانت في البداية برنام  يعال  

ت فتي صتتورة بتترام  النظتا  المتتالي، وبرنتام  يعتتال  النظتا  المدزنتتي وبرنتام  يعتتال  الرواتتب، وكانتت
منفصتتمة ال ارتبتتاط بينهتتا.  تت  تطتتور اهمتتر وظهتترت البتترام  الكاممتتة والتتتي شتتممت نظتتا  المحاستتبة 

 المالية ونظا  المدازج ونظا  الرواتب والفواتير وغيردا.
 

وقد كانت البرام  في بداية اهمر يرعادا  فراد مستتقميج يقومتوج بتعريتب البترام  اهجنبيتة 
اسب م  النظا  المالي والهتريبي فتي فمستطيج،  ت  تطتور اهمتر وظهترت شتركات وتعديمها بما يتن

برمجة متدصصة في تعداد نظ  المعمومات المحاسبية المحوسبة يعمل فيها فري  مج المدتصيج 
: 2557وتقتتتتو  بتحتتتتديث برامجهتتتتا، ومتابعتتتتة ومالحقتتتتة التطتتتتورات التكنولوجيتتتتة الحدي تتتتة. )قتتتتاعود، 

 (95ص
 لي العديد مج دذ  الشركات في قطاع غزة م ل:وينتشر في الوقت الحا

 
 :شرك  مؤسس  القمع أياًل : 

منتتذ  ك تتر متتج عشتتريج عامتتًا  ةالمحوستتب شتترعت مؤسستتة القمعتتة بالعمتتل فتتي مجتتال التتنظ 
متج  الحمتول المتكاممتة لممستتددميج بدايتة تقتدي  وعممتت عمتىوالستيما فتي مجتال اهنظمتة التجاريتة 

عداد نظمة التعريب تلي تصمي    .الشاممة والمتكاممة ةالنظ  المحوسب واش
تتميتتز منتجتتات مؤسستتة القمعتتة بتقتتدي  الحمتتول الم اليتتة المتكاممتتة بمتتا يتناستتب متت  مدتمتت  

هتت  بتستدير تكمتا ، القطاعات مج مؤسسات وشركات ودوائر حكومية ومكاتب التتدقي  والمحاستبة
وتقتتتدي  الشتتترح التتتوافي المفصتتتل  جميتتت  العقبتتتات  متتتا  المستتتتددميج متتتج دتتتالل التتتتدريب المتواصتتتل

 .ا مج دادل النظا  نفسه ومج دالل كتيبات التشغيلههنظمت
ني وصيانة بعد البي  بالتواصل م  العمالذ والمتابعة الجادة بدع  ف الشركة تمتاز ددمات

صتتمت تليتتة تقنيتتات المعمومتتات تتتاب   حتتدث متتا و ، وتا متتج قبتتل فريتت  متتتدرب ومتدصتتصهتتهنظمت
 في مرتبة اهوائل دوما. هاا ودذا ما يهعهالجديد والمبتكر لددمة عمالئ حرص عمي تقدي تو 
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 ترنامج األص ل الذىتي
دتذيج بعتيج االعتبتار تنتتاج نظتا  لتيس لمفتترة اآلنيتة آبواستطة فريت  متج المبترمجيج  صتم 

مجموعتتة متتج الدبتتراذ فتتي ه  شتتر  عمتتى تصتتميم ، وقتتدومتتا بعتتددا فحستتب بتتل لمعشتترة  عتتوا  التاليتتة
  Windowsدصيصتتا ليعمتتل تحتتت بيئتتةبرنتتام  اهصتتيل صتتم  ، وقتتد المحاستتبة واردارةمجتتال 

95/98/Me/NT/XP/VISTA 0 

 ،المستتتتدد  ستتتهولة التعامتتتل متتت  النظتتتا  مستتتتفيدا بكامتتتل قتتتدرات النوافتتتذاهصتتتيل يعطتتتي و 
 آدذيج بعيج االعتبار تمكانية المستدد  التعامل م  النظا  بواسطة لوحتة المفتاتي  كمتا دتو الحتال

 ودوج الحاجة الستددا  الفأرة. DOSم  اهنظمة المصممة لبيئة 
 وتوفر شركة القمعة المنتجات التالية:

  نظا  اهصيل الذدبي لممحاسبة و اردارة .1
  القاموس .2
  قانوج هريبة الددل .3
  اهصيل الذدبي ردارة الموارد البشرية .4
 

 :عميء األص ل من الجامعات
 غزة –الجامعة ارسالمية  .1

 غزة – اهقصىجامعة  .2

 غزة - اهزدرجامعة  .3

http://www.castlesoft.net/index.php   
 

 )سمارت سيفت(: شرك  فمسط ن لمكمت ي ر يأنظم  المعميماتثان ًا : 
 1985 فتي العتا ( ستمارت ستوفت) تأسست شركة فمسطيج لمكمبيوتر و نظمتة المعمومتات

النشاط التجاري  مجاالت اهعمال، وظهور الشركات الهدمة، وتنوع مجاالت اتساعم   استجابة
تطتوير اهنظمتة ارداريتة والمحاستبية  اتجتا والصناعي دتالل العقتود اهديترة، كتل دتذا قتد دفت  فتي 

بيتتوتر بأنظمتتة التكنولوجيتتا المتطتتورة وعمتتى ر ستتها الكم االستتتعانة باتجتتا بشتتكل عتتا ، ودفتت  كتتذل  
مكانياتتتته لددمتتتة رجتتتال اهعمتتتال والمحاستتتبيج عمتتتى  استتتتغالل )الحاستتتوب(، وذلتتت  بهتتتد  طاقاتتتته واش

 .السواذ

اهديتتريج بتصتتمي  العديتتد متتج البتترام  واهنظمتتة ارداريتتة  فتتي العقتتديجالشتتركة قامتتت وقتتد 
داري شتامل والمحاستبية والتتي تت   لمستاعدة( المحاستب التذكي) تتويجهتا بتصتمي  نظتا  محاستبي واش

 .رجال اهعمال والمحاسبيج عمى تدارة  عماله  بشكل سهل ومنظ  وسري  وكفؤ

http://www.castlesoft.net/index.php
http://www.castlesoft.net/index.php


65 

 

 
 :المباسب الذكيترنامج 

تتت  تصتتمي  المحاستتب التتذكي ليدتتد  جميتت  اهعمتتال التجاريتتة والصتتناعية والددماتيتتة وتتت  
مراعاة االدتال  في اهعمال وطبيعتها ونشاطها بحيث ت  تصمي  المحاستب التذكي ليتناستب مت  

ويستتخمدن ومتتان الم استتة التتر   مىتتر ، اهعمتتال متت  بعتتض ارهتتافات الداصتتة لكتتل نشتتاط جميتت 

عشسون عاما ف  مجمىعت  بيسة مه الشس اث والمصتاو  والمسسستاث السلستييىيتع مت  الخيتىيس 

  /http://www.smartsoft.ps/arabic. 0 المسخمس للىمان
 

 : شرك  ال قن ات الب  ث :ثالثًا 
مجال تصمي  وبرمجة  نظمة الحاستوب فتي قطتاع غتزة  عممت شركة التقنيات الحدي ة في

عهتتو فتتي مركتتز ( و PITA) شتتركات  نظمتتة المعمومتتات الفمستتطيني ة عتتا  ودتتي عهتتو فتتي ات حتتاد
( ASIP) ي تتةعهتتو فتتي المجمتت  العربتتي  لمممكي تتة الفكر   نهتتاكمتتا ( PalTradeالفمستطيني ) التجتارة

 .،وعهوا في الغرفة التجارية الفمسطينية
 الك ير مج الددمات البناذة التي ستاعدت فتي رفت  المستتوى التقنتي والفنتيالشركة  قدمتو 

تطمبتات الستو  مكافتة  لمزبائج  فرادا ومؤسستات، ولهتا العديتد متج ارنجتازات المتنوعتة التتي غطتت
واهرشفة ووصوال لمبرام  التعميمية والت قيفية لدطفال.  المحاسبة بأنظمةالفمسطينية والعربية مرورا 

  .والدولية يميةقموارفي العديد مج الفعاليات والمعارض المحمية  شاركت الشركة
http://portal.mtcgaza.com/arabic/   

 
 ترنامج المباسب السبري:
التقنيات الحدي ة ويعتال  جميت  اهمتور والمتطمبتات المحاستبية وارداريتة دو مج تنتاج شركة 

 والرقابية مج دالل اهمور التالية:
  المحاستتتبة : وتعتتتال  الهيكتتتل المحاستتتبي لممؤسستتتة والقيتتتود اليوميتتتة والحستتتابات الدتاميتتتة

 بأشكالها.
  التتتواردة البنتتتو  : ويعتتتال  جميتتت  الحركتتتات الماليتتتة والبنكيتتتة لممؤسستتتة وكتتتذل  الشتتتيكات

 والصادرة والمرجعة ومتابعتها.
  اررستتتتتاليات : ويعتتتتتال  جميتتتتت  اررستتتتتاليات المطموبتتتتتة لنقتتتتتل البهتتتتتاعة ستتتتتواذ التتتتتواردة  و

 البي . والصادرة وكذل  طمبيات الشراذ  

http://www.smartsoft.ps/arabic/
http://portal.mtcgaza.com/arabic/


61 

 

  الفتتتواتير : ويعتتتال  جميتتت  فتتتواتير المشتتتتريات ، متتتردود المشتتتتريات ، المبيعتتتات ، متتتردود
 المبيعات، المصاري .

  : ويعتتتتال  ستتتتندات الصتتتتر  والقتتتتبض النقديتتتتة  و اآلجمتتتتة وارشتتتتعارات المدينتتتتة الستتتتندات
 (93-92:  2557والدائنة.  )قاعود ، 

 
 راتعًا : شرك  ىاي  يب لمكمت ي ر:

تقتتد  شتتركة دتتاي تتتوب لمكمبيتتوتر دتتدماتها لمزبتتائج ستتواذ الفنيتتة  و المبيعتتات، ويعمتتل بهتتا 
ة، وتقتتد  الشتتركة متتا يمتتز  متتج استشتتارات ستتبعة متتوظفيج متتنه   ال تتة فنتتي صتتيانة و ال تتة لمبرمجتت

عتتتداد البتتترام   فنيتتة، وتقتتتو  الشتتتركة بجميتتت  الدتتتدمات التتتتي تدتتص  جهتتتزة الكمبيتتتوتر وممحقاتهتتتا واش
 المحاسبية وغير ذل .

 
 ترنامج المم از المباستي:
بمشاركة العديد مج المحاسبيج ومدققي الحسابات ذوي الدبرة  ن1993ت  تعداد  في عا  

دارة الحستتتتابات واستتتتتمر ومتتتتا زال حتتتتتى تاريدتتتته، يتتتتت  تطتتتتوير  لمتتتتا يتناستتتتب متتتت  العمالقتتتتة فتتتتي ت
المعطيتتتات الحاليتتتة. ويمتتتتاز النظتتتا  بستتتهولة االستتتتددا  ودقتتتة المعطيتتتات والستتترعة فتتتي االنجتتتاز 

 واستدراج التقارير ودائ  التطور بما يتناسب م  احتياجات الشركات الحالية والمستقبمية.
الممتاز في بيئة بغض النظر عج  ي سرعة لمجهاز،  ي ليس دنا  حاجتة   ويعمل نظا

هتتترورية لتطتتتوير جهتتتاز ، ويعمتتتل متتتج دتتتالل جهتتتاز فتتتردي  و شتتتبكات دوج مشتتتاكل  و قيتتتود. 
:  2557يتتتتتورو. )قتتتتتاعود،  –دينتتتتتار  -دوالر  –ويتعامتتتتتل الممتتتتتتاز بتتتتتالعمالت اآلتيتتتتتة : شتتتتتيكل 

 (95ص
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 المباست  المس خ م يالترمج ات  المتبث الخامس : الجامعات الفمسط ن  
 

 : The Islamic Universityاإلسيم    الجامع 

 لجامعتتتة ارستتتالمية بغتتتزة مؤسستتتة  كاديميتتتة مستتتتقمة متتتج مؤسستتتات التعمتتتي  العتتتالي، تعمتتتلا
وقتتتتتد اتدتتتتتذت لجنتتتتتة معهتتتتتد اهزدتتتتتر التتتتتديني بغتتتتتزة بتتتتتتاري  ، بلشتتتتترا  وزارة التربيتتتتتة والتعمتتتتتي  العتتتتتالي

تلتتتتى جامعتتتتة تستتتتالمية تهتتتت  بصتتتتورة  وليتتتتة كميتتتتة الشتتتتريعة  بتطتتتتوير المعهتتتتد  قتتتترارًا 12/4/1977
العربيتة. بتد ت الجامعتة تتوستت  بشتكل كبيتر، فمت  افتتتتاح وقستت  المغتة والقتانوج وكميتة  صتول التديج 

الطتتالب يدرستتوج فتتي كميتتتي الشتتريعة وقستت  المغتتة العربيتتة )نتتواة كميتتة    بتتد 1978الجامعتتة عتتا  
افتتحتتت كميتتتا  صتتول التتديج والتربيتتة، وفتتي العتتا   1981-1979 الجتتامعي اآلداب( وفتتي العتتا 
قتررت الجامعتة افتتتاح  1986-1985كميتتا التجتارة والعمتو ، وفتي العتا  الجتامعي  التتالي افتتحتت

التمتتريض تال  نهتتا اهتتطرت لتأجيتتل ذلتت  بستتبب رفتتض ستتمطات االحتتتالل، لكتتج الجامعتتة  كميتتة
، كما افتتحت في نفس العا  كمية الهندسة، 1993-1992تم  الكمية في العا  الجامعي  افتتحت
 2116، وافتتحتتت كميتتة تكنولوجيتتا المعمومتتات، وفتتي عتتا  2115-2114العتتا  الجتتامعي  وفتتي

 .كمية الطب افتتحت
http://www.iugaza.edu.ps/ar/AboutIUG/historyview.aspx   

 
 يت  استددا  البرام  التالية في الجامعة ارسالمية:

 لمرسو  الدراسية القبض والصر برنام   -1
 برنام  الرواتب -2

 برنام  مراكز اريراد -3

 برنام  من  صندو  الطالب -4

 برنام  المواز  والمشتريات -5

 برنام  اهصيل الذدبي -6

 

http://www.iugaza.edu.ps/ar/AboutIUG/historyview.aspx
http://www.iugaza.edu.ps/ar/AboutIUG/historyview.aspx
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 :مرسيم ال راس  القتل يالصرف لترنامج  -0
تت  تحويمته  2551وفي سنة  2551دو برنام  مج تعداد الجامعة كاج يت  استددامه قبل 

 . )مقابمتة مت   . عمتاد  2554كما تت  التعتديل عميته فتي عتا   Oracleتلى  Paradoxمج نظا  
 كحيل و . منير المصري(

ري  دذا البرنام  ودو برنام  مربوط مت  يت  تحصيل الرسو  الدراسية مج الطالب عج ط
القبول والتسجيل، وفي بداية اليو  التالي يت  استدراج كش  بالرسو  التتي تت  تحصتيمها وتستجيمها 

 عمى برنام  اهصيل بقيد يدوي.
وعند انسحاب الطالتب متج الجامعتة يتت  صتر  قيمتة المستحوبات الدراستية لته نقتدا وعمتل 

 ا يتتت  تستتجيل ذلتت  عمتتى برنتتام  اهصتتيل بقيتتد يتتدوي. )مقابمتتة متت  ستتند ستتحب لتته متتج البرنتتام ، كمتت
  . وائل عودة(.

 
 ترنامج الريا ب: -3

وفتي  1991دو برنام  مج تعداد الجامعة وقد بتد  العمتل عمتى برنتام  الرواتتب منتذ ستنة 
متج البرنتام  القتدي  عمتى  تبحيث ت   دذ البيانتا Oracleت  عمل برنام  جديد بمغة  2554سنة 

Excel .)وت  نسدها عمى البرنام  الجديد. )مقابمة م   . بالل الفرا 
يتتت  استتتددا  دتتذا البرنتتام  الحتستتاب رواتتتب متتوظفي الجامعتتة ويتتت  عمتتل كشتت  شتتهري 
بالرواتتب المستتتحقة لممتوظفيج واعتمتتاد  ويتت  تحويمتته لمبنت  لمصتتر ، ويتت  تستتجيل ذلت  بقيتتد يتتدوي 

 مر عفانة(عمى برنام  اهصيل. )مقابمة م   . عا
 
 ترنامج مراكز اإل را : -2

ويوجد دذا البرنام   2511في سنة  Oracleدو برنام  مج تعداد الجامعة بمغة  
 –بالدائرة المالية وبعض الدوائر اهدرى بالجامعة التي يوجتد لتديها تيترادات م تل : العيتادة الطبيتة 

المكتبتتتتة، ويتتتتت  تحصتتتتيل  –مدتبتتتتر الورا تتتتة  –التعمتتتتي  المستتتتتمر  –مدتبتتتتر فحتتتتص المتتتتواد والتربتتتتة 
اريتترادات متتج قبتتل دتتذ  التتدوائر عبتتر دتتذا البرنتتام  وفتتي صتتبيحة اليتتو  التتتالي يتتت  استتتدراج تقريتتر 
باريراد مج قبل موظت  الماليتة لكتل قست  متج دتذ  اهقستا  ويتت  تستجيمه بقيتد يتدوي عمتى اهصتيل 

ادات لقست  الدزينتة يتت  عمتل قيتد عكستي وتسجل مديونية عمى كل محصل، وعند تسمي  دتذ  اريتر 
عمتتتى اهصتتتيل وذلتتت  تمتتتا بشتتتكل يتتتومي  و  ستتتبوعي )حستتتب حجتتت  اريتتتراد(. )مقابمتتتة متتت   . عتتتامر 

 عفانة(
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 ترنامج منح صن يق الطالب: -4
دتاص بتستجيل المتن  التتي  2557في ستنة  Oracleدو برنام  مج تعداد الجامعة بمغة 

تصتتل لمطتتالب متتج المؤسستتات الدارجيتتة م تتل منحتتة وزارة التعمتتي  العتتالي ومنحتتة رئتتيس التتوزراذ. 
 )مقابمة م   . محمد الدهري(.
دينتتار عتتج منحتتة رئتتيس التتوزراذ يتتت  تستتجيل قيتتد يتتدوي  25555فمتت اًل عنتتد وصتتول مبمتتف 

 عمى اهصيل كالتالي :
 25555    مج ح/ البن 
 25555  منحة رئيس الوزراذتلى ح / 

ويتتتت  تنزيتتتل دتتتذ  المنحتتتة عمتتتى حستتتابات الطمبتتتة كمتتتا يتتتت  استتتتدراج تقريتتتر بالمستتتاعدات متتتج دتتتذا 
 البرنام  وعمل قيد يدوي آدر عمى اهصيل كالتالي:

 25555 مج ح/ مساعدة منحة رئيس الوزراذ  
 25555   تلى ح / رسو  الطمبة  

 
رستتو  الطمبتتة متت  اهصتتيل بحيتتث يتتت  عمتتل قيتتد تستتجيل  تعمتتل الجامعتتة حاليتتًا عمتتى ربتتط برنتتام 

 اريرادات بشكل الكتروني )في مرحمة االدتبار(.
 
 امج الميازم يالمش ر ات:ترن -5

ويوجد دذا البرنام  في كتل  2553في سنة  Oracleدو برنام  مج تعداد الجامعة بمغة 
طمتب ذلت  الكترونيتا متج   قسا  ودوائر وعمادات الجامعة بحيث عند طمب صر   ي بهاعة يت 

ذا ستتتم  البنتتتد المتتتالي  القستتت  واعتمتتتاد  متتتج مستتتئول دتتتذا القستتت  ويعتتترض عمتتتى مراقتتتب الموازنتتتة واش
ذا لت  تكتج موجتودة يتت   بالصر  لمقس  يت  صر  البهتاعة لمقست  تذا كانتت موجتودة بالمدتازج، واش
 عمتتتل طمتتتب شتتتراذ وعتتتروض  ستتتعار وستتتند استتتتال  وفحتتتص فنتتتي كتتتل ذلتتت  الكترونتتتي عمتتتى دتتتتذا
البرنام ، ويت  ترسال دذ  المستندات م  الفاتورة ودص  المنب  لمدائرة المالية ويت  تدقيقته متج قبتل 

 الدائرة المالية وعمل مذكرة صر  وشي  عمى برنام  اهصيل.
 وعند دف  المبمف لممورديج يت  عمل القيد االلكتروني كالتالي:

 مج ح / مدزج قرطاسية رئيسي
 تلى ح / البن 

الشهر يت  استدراج كش  حساب لدقسا  مج برنام  المواز  والمشتريات ويت  عمل قيتد  وفي آدر
 يدوي بها كالتالي:
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 مج ح/ قرطاسية قس   
 تلى ح / مدزج قرطاسية رئيسي

 )مقابمة م   . عامر عفانة(
 
 ترنامج األص ل الذىتي: -6

اريتتتتترادات واريتتتتتداعات يتتتتتت  استتتتتتددا  دتتتتتذا البرنتتتتتام  فتتتتتي عمتتتتتل القيتتتتتود اليدويتتتتتة لتستتتتتجيل 
 والتسويات والتعديل، كما يت  عمل سندات صر  آلية لممستفيديج.

 
 : Al Azhar University جامع  األزىر

بد ت جامعتة اهزدتر بكميتتيج فقتط دمتا: كميتة و  ، 1991  سست عا  فمسطينية دي جامعة
ت  تنشاذ  رب  كميات  درى دي:  1992 الشريعة والقانوج )الحقو  اآلج( وكمية التربية، وفي العا 

كميتة ستابعة ودتي  1993 الصتيدلة، الزراعتة، العمتو ، واآلداب ارنستانية،  ت   هتيفت لهتا فتي العتا 
 تنشاذ كمية العمو  الطبية التطبيقية وفي العا  ت  1997 في العا ، و كمية االقتصاد والعمو  اردارية

تت   2001 تمتت الموافقتة عمتى تنشتاذ كميتة طتب فمستطيج فترع جامعتة اهزدتر، وفتي العتا  1999
الحاستتوب وتكنولوجيتتا المعمومتتات وذلتت  لمواكبتتة  ة العاشتترة بالجامعتتة ودتتي كميتتة دندستتةتنشتتاذ الكميتت

 .في مجال التدصصات العممية الحدي ة التقد  العممي والتطور السري 
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/About/about.htm 

 
 يت  استددا  البرام  التالية في جامعة اهزدر:

 برنام  تحصيل الرسو  الدراسية واريرادات اهدرى -1
 برنام  الرواتب -2

 برنام  اهصيل الذدبي -3

 

 امج  بص ل الرسيم ال راس   ياإل را ات األخرى:ترن -1
يغطتتتي عمميتتتة  فجتتتول بيستتت   بمغتتتة 1998صتتتم  فتتتي العتتتا  برنتتتام  متتتج تعتتتداد الجامعتتتة 

التحصتتتيل عتتتج طريتتت  البنتتت  حيتتتث  تلتتتى تهتتتافةغيتتترد   و اليوميتتتة ستتتواذ متتتج الطتتتالب  التحصتتتيل
مر بعدد كبير مج المراحل حيث ت  تطوير   الث مرات  وقد المرسل مج البن  اريميل يتعامل م 

حيتث بتد ت قاعتدة البيانتات  دالل السنوات الماهية مج حيتث الشتكل والمغتة ونتوع قاعتدة البيانتات
 تت  توحتتدت متت  القبتتول والتستتجيل وشتتؤوج الطتتالب  sql server تلتتى تت  تطتتورت  اهكستتسعمتتى 

ودنتا  دطتة لتطتوير  ،  2556في عتا    oracleوشؤوج الموظفيج في قاعدة بيانات واحدة عمى 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1991
http://ar.wikipedia.org/wiki/1992
http://ar.wikipedia.org/wiki/1993
http://ar.wikipedia.org/wiki/1997
http://ar.wikipedia.org/wiki/1999
http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/About/about.htm
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/About/about.htm
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 )مقابمتتتتتة متتتتت   الجامعتتتتتة و قستتتتتا دتتتتتالل التتتتت الث شتتتتتهور القادمتتتتتة ليتكامتتتتتل  ك تتتتتر متتتتت  بتتتتتاقي دوائتتتتتر 
  . ناصر وشاح(.

 

لددول لبوابة الطالب وتحديد الستاعات التتي يرغتب بتستجيمها فيظهتر مبمتف يقو  الطالب با
مديونية عميه ويقو  الطالب بدف  الرسو  الدراسية المطموبة منته فتي حستاب الجامعتة بالبنت ، ويتت  
الحصول عمى كش  يومي مج البن  بأسماذ الطمبة والمبالف التي ت  دفعها ويت  تدقيقه وبعتد ذلت  

لكش  عمى برنام  تحصيل الرسو  الدراسية ويت  عمل سند الكتروني لكتل طالتب يت  ترحيل دذا ا
ويت  الترحيتل  يهتًا عمتى ستجل الطالتب المتالي، كمتا يتت  استتدراج تقريتر يتومي فتي صتبيحة اليتو  
التتتتالي متتتج برنتتتام  تحصتتتيل الرستتتو  الدراستتتية واريتتترادات اهدتتترى ويتتتت  عمتتتل قيتتتد يتتتدوي بتتته عمتتتى 

 برنام  اهصيل الذدبي.
وعند انستحاب الطالتب متج الجامعتة يتت  عمتل ستحب لته ويتت  تدقيقته والتأكتد متج استتيفائه 
لمشتتروط ويتتت  عمتتل متتذكرة صتتر  يدويتتة وشتتي  بتتالمبمف وبعتتددا يتتت  تستتجيل ذلتت  بقيتتد يتتدوي عمتتى 
 برنتتام  اهصتتيل، كمتتا يتتت  تستتجيل دتتذا المبمتتف المستتحوب فتتي ستتجل الطالتتب المتتالي. )مقابمتتة متت  

 . . دميل  بو حطب(
 
 ترنامج الريا ب: -3

وقاعتتتدة  فجتتتول بيستتت بمغتتتة  1999- 1998صتتتم  فتتتي عتتتا  برنتتتام  متتتج تعتتتداد الجامعتتتة  
الرواتتتتب والتقتتتارير ومعالجتتتة الستتتم   باحتستتتابيغطتتتي جميتتت  العمميتتتات المتعمقتتتة  Accessبيانتتات 

 ويت و التأميج والمعاشات وبعض التسويات والمقارنات  واالدداروالقروض ومكافئة نهاية الددمة 
 تنشتتتاذ يدهتتت  لتطتتوير مستتتتمر منتتتذ و  الالزمتتتة استتتدراج جميتتت  التقتتتارير ارحصتتائية و الكشتتتوفات

بشتكل كمتي ليتكامتتل مت  الموازنتة وشتتؤوج  تطتوير ستتيت  و ليواكتب التغييترات التذي تمتتر بهتا الجامعتة 
وذلتتت  بمغتتتة  عمتتتى تطتتتوير  وربطتتته متتت  الموازنتتتةويتتتت  العمتتتل اآلج  المتتتوظفيج والشتتتؤوج اهكاديميتتتة

Delphi  وقاعدة بياناتOracle ..)مقابمة م   . ناصر وشاح( 
ويتتت  استتتددا  دتتذا البرنتتام  الحتستتاب رواتتتب متتوظفي الجامعتتة ويتتت  عمتتل كشتت  شتتهري 
بالرواتتب المستتتحقة لممتوظفيج واعتمتتاد  ويتت  تحويمتته لمبنت  لمصتتر ، ويتت  تستتجيل ذلت  بقيتتد يتتدوي 

 حطب(.عمى برنام  اهصيل. )مقابمة م   . دميل  بو 
 

 صرف:الآل   
يوجد بدائرة المشتريات والمدازج برنام  دتاص بعممهت  وعنتد صتر  مستتحقات لممتورديج 

 –طمتتب شتتراذ  –تصتتل المعاممتتة لمماليتتة كاممتتة متتج مكتتتب النائتتب ارداري والمتتالي )طمتتب صتتر  
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فتتاتورة واستتتتقطاع( وتقتتتو  التتدائرة الماليتتتة بتتتدقيقها وعمتتتل متتتذكرة  –محهتتر فحتتتص  –ستتند استتتتال  
 صتتتر  يدويتتتة وشتتتي  ويتتتت  تستتتجيل ذلتتت  بقيتتتد يتتتدوي عمتتتى برنتتتام  اهصتتتيل التتتذدبي. )مقابمتتتة متتت  

  . دميل  بو حطب(.
 

 ترنامج األص ل الذىتي: -2
صتتتر  يتتتت  استتتتددا  برنتتتام  اهصتتتيل لتستتتجيل القيتتتود اليدويتتتة )اريتتتراد واريتتتداع وقيتتتود ال

 والتسويات وقيود التعديل(.
 

 : Al Aqsa University جامع  األقصى
المصتترية،    كمعهتتد لممعممتتيج تحتتت تدارة الحكومتتة 1955ستتنة  جامعتتة اهقصتتى بتتد ت

تطتتور المعهتتد تلتتى كميتتة    1991وكتتاج الهتتد  آنتتذا  دتتو تعتتداد المعممتتيج وتتتأديمه . وفتتي عتتا  
الكميتتة تتنتتامى شتتيئًا فشتتيئًا فتتي دططهتتا  الحتتيج  دتتذتعرفتتت بكميتتة التربيتتة الحكوميتتة، ومنتتذ ذلتت  

و ستتاتذتها، وطالبهتتا، ودرجتتت ك يتترًا متتج المدرستتيج والبتتاح يج ذوى  التعميميتتة، و قستتامها العمميتتة،
برنتام  الدراستات  العممية والتربوية العالية مج حممة البكالوريوس والميسانس والدكتوراة عبر الكفاذة

 . ج شمسالعميا المشتر  م  جامعة عي
  تت  تحويتل الكميتة تلتى جامعتة اهقصتى حيتث  2000/2001 ومت  بدايتة العتا  الجتامعي

  - كميتتة ارعتتال  - كميتتة التربيتتة - كميتتة العمتتو  التطبيقيتتة دتتي: كميتتات  تهتت  الجامعتتة حاليتتًا ستتب 
وقتد تت   .كميتة العمتو  ارداريتة والمصترفية - والبدنيتة ةالتربيتة الرياهتيكميتة  - كمية الفنوج الجميمتة

فتتي العتتا   ا كاديميتتوالتتتي ستتتبد  عممهتتا  35/5/2512وهتت  حجتتر اهستتاس لبنتتاذ كميتتة طتتب فتتي 
   2514-2513الدراسي 
لعتتا   11مؤسستتة مستتتقمة عمميتتًا و كاديميتتًا، وفقتتًا لكتتل متتج قتتانوج التعمتتي  العتتالي رقتت   دتتيو 
 وتتب  وزارة التربية والتعمي  العالي .  ، 1998

http://www.alaqsa.edu.ps/site/manage/manage.aspx?ParId=2168&PageId=2169 
 يت  استددا  البرام  التالية في الدائرة المالية بجامعة اهقصى:

 دات اهدرى.برنام  تحصيل الرسو  الدراسية واريرا 10
 برنام  اهصيل الذدبي 20

 
 ترنامج  بص ل الرسيم ال راس   ياإل را ات األخرى: -0

متتج قبتتل مركتتز الحاستتوب بالجامعتتة وذلتت  بمغتتة  2555تتت  تنشتتاذ دتتذا البرنتتام  فتتي ستتنة 
Visual Basic 5  وقواعتد بيانتاتOracle 9.I وقتد تت  تجتراذ تعتديالت جودريتة عميته فتي ستنة ،

http://www.alaqsa.edu.ps/site/manage/manage.aspx?ParId=2168&PageId=2169
http://www.alaqsa.edu.ps/site/manage/manage.aspx?ParId=2168&PageId=2169


68 

 

بحيث يت  استتقبال رستو  الطمبتة بعمتالت مدتمفتة وتت  تهتافة  ستعار العمتالت عميته، وفتي  2557
وذل  لربط برنام  التحصيل م  برام   Oracle Formsت  تطوير لغة البرمجة تلى  2511سنة 

 القبول والتسجيل وشئوج الطمبة بالجامعة. )مقابمة م   . رمزي مطر(.
و ية تيرادات  درى عج طري  دذا البرنام ، ويت  فتي يت  تحصيل الرسو  الدراسية لمطمبة 

 صباح اليو  التالي استدراج كش  باريرادات المحصمة وتسجيمه عمى اهصيل بقيد يدوي.
وعنتتد انستتحاب الطالتتب متتج الجامعتتة يتتت  عمتتل معاممتتة ستتحب لتته وتتتدقيقها، ويتتت  ستتحب 

شي  عمى برنام  اهصيل. الرسو  المستحقة له بسند سحب مج دذا البرنام  وعمل سند صر  و 
 )مقابمة م   . ماجد  بو حما (.

 
 ترنامج األص ل الذىتي: -3

يت  استددا  دذا البرنام  في دائرة المشتريات والمدازج والدائرة المالية، بحيتث عنتد عمتل 
طمب صر  بهاعة يتت  توجيهته لممدتازج وفتي حالتة عتد  وجتود البهتاعة فتي المدتزج يتت  عمتل 

ريتتد وستتند استتتال  عمتتى برنتتام  اهصتتيل، وتصتتل المعاممتتة لمتتدائرة الماليتتة متت  طمتتب شتتراذ و متتر تو 
 فاتورة واستقطاع هريبي لمصر ، ويت  تدقيقها وعمل سند صر  وشي  عمى برنام  اهصيل.

يتتتتتت  استتتتتتددامه لتستتتتتجيل القيتتتتتود اليدويتتتتتة الداصتتتتتة بتستتتتتجيل اريتتتتترادات واريتتتتتداعات كمتتتتتا  
 والتسويات والتعديل.

 
 :  Palestine University جامع  فمسط ن

جامعة فمسطيج مؤسسة  كاديمية مج مؤسسات التعمي  العالي الفمسطينية تأسست عا  
، وبد ت ممارسة دوردا في المجتم  الفمسطيني جنبًا تلى جنب م  نظيراتها مج الجامعات 2553

اد في مدينة غزة، وذل  بتجهيز ممفات اعتم 2555المحمية في  وائل شهر مارس مج عا  
  الكميات والبرام .

حصمت الجامعة عمى الترديص المبدئي    عمى االعتماد العا  لمجامعة بتاري   وقد
لهندسة التطبيقية والتدطيط ا النهائي لكمياتها دي: االعتماد، تلى  ج حصمت عمى 15/57/2557

 - القهائيةالقانوج والممارسة  - تدارة المال واهعمال - تكنولوجيا المعمومات - العمراني
وال يزال العمل مستمرًا م  وزارة ، طب وجراحة الف  واهسناج - التربية -واالتصال ارعال  

 النهائي لباقي كمياتها. االعتمادالتربية والتعمي  العالي لمحصول عمى 
http://up.edu.ps/ar/University-46 
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ودتتتتتتتتتتتو يتتتتتتتتتتتت  استتتتتتتتتتتتددا  برنتتتتتتتتتتتام  واحتتتتتتتتتتتد فتتتتتتتتتتتي التتتتتتتتتتتدائرة الماليتتتتتتتتتتتة بجامعتتتتتتتتتتتة فمستتتتتتتتتتتطيج 
 .ام  المتقج المتكاملبرن
 

 ترنامج الم قن الم كامل:
كتاج يتت  استتددا  برنتتام  محاستبي متج تعتداد الجامعتة لتحصتيل الرستتو   2515قبتل ستنة 

بتد  تعتداد  2515واريرادات واستددا  برنام  اهصيل الذدبي لمتستجيل المحاستبي ولكتج فتي ستنة 
برنام  مالي متكامتل وموحتد )المتتقج المتكامتل( لتحصتيل الرستو  واريترادات والتستجيل المحاستبي 

بتتد  ادتبتتار  والعمتتل بشتتكل متتتوازي بينتته وبتتيج  2511متتج قبتتل دائتترة البرمجتتة بالجامعتتة وفتتي ستتنة 
حاستتتبوج ، ويقتتتو  الم2512البتتترام  القديمتتتة تلتتتى  ج تتتت  اعتمتتتاد العمتتتل فيتتته بشتتتكل كامتتتل متتتج ستتتنة 

بتحصتتتتيل الرستتتتو  الدراستتتتية واريتتتترادات عميتتتته كمتتتتا يقتتتتو  دتتتتذا البرنتتتتام  بعمتتتتل قيتتتتد آلتتتتي لتستتتتجيل 
 اريرادات، كما تسجل المصروفات عميه. )مقابمة م   . تياد المصري(.

 
 وفيما يمي جدول مقارنة بيج البرام  المستددمة بالدوائر المالية الجامعات الفمسطينية :
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 (2 - 0ج يل رقم )
 مقارن  ت ن الترامج المباست   المس خ م  تال يائر المال   تالجامعات الفمسط ن  

 

جامع   جامع  األقصى جامع  األزىر الجامع  اإلسيم   الت ةةان
 فمسط ن

 1 2 3 6 عدد البرام  المستددمة

 سماذ البرام  
 المستددمة

. برنتتتتتتتتام  القتتتتتتتتبض 1
لمرستتتتتتتتتتتتو   والصتتتتتتتتتتتتر 
 الدراسية

 . برنام  الرواتب2

. برنتتتتتتتتتتام  مراكتتتتتتتتتتز 3
 اريراد

. برنتتتتتتتتتتتتتتام  متتتتتتتتتتتتتتن  4
 صندو  الطالب

. برنتتتتتتتتتتام  المتتتتتتتتتتواز  5
 والمشتريات

. برنتتتتتتام  اهصتتتتتتيل 6
 الذدبي

. برنتتتتتتتتتتام  تحصتتتتتتتتتتيل 1
الرستتتتتتتتتتتتتتتتتتو  الدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتية 

 واريرادات اهدرى
 . برنام  الرواتب2

. برنتتتتتتتتتتام  اهصتتتتتتتتتتيل 3
 الذدبي

 

. برنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام  1
تحصتتتتيل الرستتتتو  
الدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتية 
واريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترادات 

 اهدرى.
برنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام  . 2

 اهصيل الذدبي

 

. برنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام  1
المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقج 

 المتكامل

كيفية الحصول عمى 
 البرام  

 ول دمسة برام  مج 
 تعداد الجامعة
برنام  اهصيل 

الذدبي برنام  جادز 
مج تنتاج مؤسسة 

 القمعة

البرنامجيج اهول 
وال اني مج تعداد 

 الجامعة
برنام  اهصيل الذدبي 
برنام  جادز مج تنتاج 

 القمعةمؤسسة 

البرنام  اهول 
مج تعداد 
 الجامعة

برنام  اهصيل 
الذدبي برنام  
جادز مج تنتاج 
 مؤسسة القمعة

مج تعداد 
 الجامعة

طريقة الربط بيج 
برنام  تسجيل 
اهحداث المالية 
 والبرام  اهدرى

 برنام  موحد يدوية يدوية يدوية
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جامعتتتة  –متتج المالحتتتظ بتتتأج الجامعتتتات الفمستتتطينية فتتي قطتتتاع غتتتزة )الجامعتتتة ارستتتالمية 
جامعتتة اهقصتتى( تقتتو  باستتتددا  برنتتام  اهصتتيل التتذدبي فتتي تستتجيل اهحتتداث الماليتتة  –اهزدتتر 

واستدراج التقارير المالية المطموبة وذل  لتمت  برنام  اهصيل بالعديد مج المواصفات والمميتزات 
 ومنها ما يمي : ةته يتميز عج غير  مج البرمجيات المحاسبيالتي جعم
 سهولة استددا  البرنام  ووهوح واجهة البرنام . 10
 .HTMLتصدير جمي  التقارير ركسل وورد وممفات  20
 التعامل م  العديد مج العمالت اهجنبية. 30
 تمكانية تحديث  سعار تداول العمالت مج االنترنت. 40
 والتي تغطي الك ير مج احتياجات المستددميج.يوفر العديد مج التقارير  50
 تمكانية عرض اهرصدة والتغيرات التي تحدث عميها عمى شكل رسومات بيانية. 60
 يتالذ  البرنام  بشكل كبير م  نظا  الهريبة في فمسطيج. 70
 تمكانية تعديل البرنام  حسب احتياجات المستدد  وطبيعة عممه. 80
 .2555العمل عمى ويندوز  90
 تحديث اهصيل عج طري  االنترنت.تمكانية  150

 تقدي  الصيانة بشكل دوري ومتتاب  وعند الطمب مج الشركة. 110
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يتنتتاول دتتذا الفصتتل وصتتفًا لمتتنه  الدراستتة، مجتمتت  الدراستتة وعينتهتتا، وكتتذل   داة الدراستتة 
المستتتددمة وطتتر  تعتتداددا، وصتتدقها و باتهتتا، كمتتا يتهتتمج دتتذا الفصتتل وصتتفا ل جتتراذات التتتي 
قامت بها الباح ة في تقنيج  دوات الدراستة وتطبيقهتا، و ديترا المعالجتات ارحصتائية التتي اعتمتدت 

 ح ة عميها في تحميل الدراسة.البا
 

 منيج   ال راس : 
يمكج اعتبار منه  البحث بأنه الطريقة التي يتتب  الباحث دطادا، ليصل في النهاية تلى 
نتائ  تتعم  بالموهوع محل الدراسة، ودو اهسموب المنظ  المستدد  لحل مشكمة البحث، تهافة 

 تلى  نه العم  الذي يعني بكيفية تجراذ البحوث العممية.  
 

( المتتنه  االستتتطالعي التتذي 1عممتتي كالتتتالي: )ودنتتا  عتتدة منتتاد  تستتتدد  فتتي البحتتث ال
( المتتتتنه  الوصتتتفي التتتتذي يقتتتو  عمتتتتى وصتتتت  2ينطمتتت  متتتتج الواقتتت  ولتتتتيس متتتج فتتتتروض مستتتبقة، )

دصتتائص ظتتادرة معينتتة وجمتت  معمومتتات عنهتتا دوج تحيتتز   نتتاذ الوصتت  ويتتت  متتج دتتالل دراستتة 
يهتت  بدراستة الماهتي ( المتنه  التتاريدي التذي 3حالة معينتة  و المست  الشتامل  و مست  العينتة، )

( المنه  الظادري الذي 4ويتطمب تجراذ مس  ومراجعة شاممة لمحقائ  المتجمعة حول المشكمة، )
يعتمتتد عمتتى الدبتترة الحياتيتتة اليوميتتة بهتتد  فهتت  الظتتوادر وتفستتيردا بتتدوج التتتددل فيهتتا  و محاولتتة 

د ومهتتتبوط فتتتي ( المتتتنه  التجريبتتتي التتتذي يمجتتتأ تلتتتى تحتتتداث تغيتتتر متعمتتت5تنظيمهتتتا وهتتتبطها، )
( متتتنه  تحميتتتل 6الظتتتادرة المتتتراد دراستتتتها وقتتتد يحتتتتاج ذلتتت  تلتتتى بنتتتاذ نمتتتاذج رياهتتتية لمظتتتادرة، )

المهتتتموج التتتذي يقتتتو  عمتتتى المالحظتتتة بشتتتكل غيتتتر مباشتتتر متتتج دتتتالل تحميتتتل المعتتتاني الواهتتتحة 
( المتتتنه  االستتتتنباطي التتتذي يقتتتو  عمتتتى الجهتتتد 7لمو تتتائ  الستتتابقة المتعمقتتتة بموهتتتوع البحتتتث، و )

عقمي والنفسي عند دراسة النصوص بهد  استدراج مبادئ مدعمة باهدلة الواهتحة مت  اشتتراط ال
ربط النتائ  بالمقدمات التي تبنى عميها، ويستدد  كل منه  مج دذ  المناد  حسب الظادرة التي 

 .يت  دراستها وقد يت  استددا   ك ر مج منه  لدراسة نفس الظادرة
 
 دتتالل عممهتتاجوانتتب و بعتتاد الظتادرة موهتت  الدراستتة متج  ج الباح تتة تعتتر  مستبقاً تحيتث و 
المتتنه  فلنهتتا استتتددمت لستتابقة المتعمقتتة بموهتتوع البحتتث، ا دتتالل تطالعهتتا عمتتى الدراستتاتومتتج 

الوصفي التحميمي الذي يهد  تلى توفير البيانات والحقائ  عج المشكمة موهوع البحتث لتفستيردا 
  .فة الدقيقة والتفصيمية حول مشكمة البحثلموصول تلى المعر و عمى دالالتها  والوقو 
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 طرق جمع الت انات:

  دتدا  تحقيت  بغرض البيانات لجم  رئيسيج مصدريج عمى راسةدال دالل االعتماد ت  لقد
 :دما لدراسة،ا

 
 : الثاني   المصا ر: أيالً 

 بارهتافة الدراستة، بموهتوع المتعمقتة والنشترات التدورياتو  بالكتتب المصتادر دتذ  وتم متت

 المتعمقتتة المعمومتات جمت  بغترض وذلت  ،الدراستات النظريتة والتطبيقيتة المتعمقتة بالموهتتوع تلتى
 غزة.في قطاع  ةتقيي  البرام  المحاسبية االلكترونية في الجامعات الفمسطيني بدراسة

 
 :األيل   المصا ر: ثان اً 

ونظرًا لعد  كفاية المصادر ال انوية لتحقيت   دتدا  البحتث واستتكماله، لجتأت الباح تة تلتى 
ة فتي يتموظفي التدوائر الماليتة والبرمجبعض المصادر اهولية، وذل  مج دالل عمل مقابالت م  
 توزيعها عمى عينة الدراسة. ت  الجامعات الفمسطينية ومج دالل تصمي  استبانة 

 
 ال راس :مج مع يع ن  

المحاستتتتتبية االلكترونيتتتتتة بالجامعتتتتتات البتتتتترام  جميتتتتت  مستتتتتتددمي يم تتتتتل مجتمتتتتت  الدراستتتتتة 
الفمستتطينية فتتي قطتتاع غتتزة، عمتتى  ج تكتتوج الجامعتتة التتتي يشتتتممها مجتمتت  الدراستتة قتتد متتر عمتتى 

المركزيتتة فتتي قطتتاع غتتزة وعميتته فقتتد اشتتتمل مجتمتت   اعممهتا  متتاني ستتنوات فتتأك ر و ج تكتتوج تداراتهتت
جامعتتة و  جامعتتة اهقصتتىو جامعتتة اهزدتتر الجامعتتة ارستتالمية و )متتى الجامعتتات التاليتتة: الدراستتة ع
 فمسطيج(.

المحاستبية االلكترونيتة فتي البترام  عمى جميت  مستتددمي ودذا وقد اشتممت عينة الدراسة 
الدوائر المالية بهذ  الجامعتات باستتددا   ستموب المست  الشتامل لمجتمت  الدراستة التذي بمتف حجمته 

استتتتبانه عمتتتى جميتتت   فتتتراد العينتتتة وتتتت  استتتترداد جميتتت   32موظتتت  وموظفتتتة، حيتتتث تتتت  توزيتتت   32
 .شروط المطموبة ل جابةاالستبانات، وبعد تفحص االستبانات ل  يستبعد  ي منهما نظرا لتحق  ال
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 خصائص يسمات ع ن  ال راس  :
 الجداول التالية تبيج دصائص وسمات عينة الدراسة  كما يمي:  
 

  معميمات شخص   
 . الجنس0

 ( توزي  عينة الدراسة حسب متغير الجنس وذل  كما يمي:4-1جدول رق  )يبيج 
 (4-0ج يل رقم )

 الجنس  يز ع ع ن  ال راس  بسب م غ ر
 النست  المئي   ال كرار الجنس
 78 25 ذكر    
 22 7  ن ى

 01101 23 المجميع

 

 ج غالبية  فراد العينة د  مج الذكور، وترجت  الباح تة ذلت  تلتى  (4-1يته  مج جدول )
العوامل ال قافية واالجتماعية والعادات الستائدة فتي المجتمت  الفمستطيني المحتافظ التذي يميتل لعمتل 

 الذكور  ك ر مج ارناث.
 

 العمر .3
 ( توزي  عينة الدراسة حسب متغير العمر وذل  كما يمي:4-2جدول رق  )يبيج 

 (4-3رقم ) ج يل
 العمر يز ع ع ن  ال راس  بسب م غ ر 

 النست  المئي   ال كرار العمر
 28 9 سنة 35مج   قل-25
 47 15 سنة 45مج   قل-35
 19 6 سنة 55مج   قل -45
 6 2 سنة فما فو  55

 011 23 المجميع

 
ستنة، ودتذا يشتير  45% مج  فراد العينتة دت  دوج عمتر 75 ج  (4-2يته  مج جدول )

 تلى  ج معظ  العامميج في الدوائر المالية بالجامعات الفمسطينية د  مج الشباب.
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 المؤهل العلمي: 0 2

 ( توزي  عينة الدراسة حسب متغير المؤدل العممي وذل  كما يمي:4-3جدول رق  )يبيج 
 (4-2ج يل رقم )

 المؤىل العممي يز ع ع ن  ال راس  بسب م غ ر 
 النست  المئي   ال كرار المؤىل العممي
 28 9 ماجستير فأعمى

 69 22 بكالوريوس
 3 1 دبمو 

 011 23 المجميع

 
 ج غالبيتة  فتراد العينتة دت  متج حممتة درجتة البكتالوريوس، ودتذا  (4-3يته  متج جتدول )

يدل عمى المؤدل العممي المناستب هفتراد العينتة التذي يمكتنه  متج  داذ  عمتاله  بطريقتة صتحيحة، 
جابته  عميها بشكل صحي .  ويطمئج الباح ة بمستوى فهمه  لالستبانة واش

 
 .الجامع  ال ي  عمل تيا4

توزي  عينتة الدراستة حستب متغيتر الجامعتة التتي تعمتل بهتا وذلت  ( 4-4جدول رق  )يبيج 
 كما يمي:

 (4-4ج يل رقم )
  الجامع  ال ي  عمل تيا يز ع ع ن  ال راس  بسب م غ ر  

 النست  المئي   ال كرار الجامع  ال ي  عمل تيا
 31 15 ارسالمية

 13 4 اهزدر

 34 11 اهقصى

 22 7 فمسطيج

 011 23 المجميع

 ج الجامعتتة ارستتالمية وجامعتتتة اهقصتتى بهتتا  كبتتتر عتتدد متتتج  (4-4متتج جتتتدول ) يتهتت 
موظفيج المالية الذيج يعمموج عمى البرام  المالية وذل  هنه  يقوموا بعمتل ستندات الصتر  عمتى 
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برنام  اهصيل ولكتج جامعتة اهزدتر تقتو  بعمتل ستندات صتر  يدويتة وتستجمها بقيتود يدويتة فقتط 
 ج الموظفيج الذيج يعمموج عمى برنام  اهصيل.فال تحتاج لعدد كبير م

 

 .اليظ ف :5
 ( توزي  عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة وذل  كما يمي:4-5جدول رق  )يبيج 

 (4-5ج يل رقم )
 اليظ ف  يز ع ع ن  ال راس  بسب م غ ر 

 النست  المئي   ال كرار اليظ ف 
 47 15 محاسب

 9 3 مراقب مالي
 31 15 رئيس قس 
 13 4  درى

 011 23 المجميع

 
 ج دنا  تنوي  فتي وظتائ   فتراد العينتة ممتا يطمئننتا لمحصتول  (4-5يته  مج جدول )

عمتتتى  راذ كافتتتة المراكتتتز الوظيفيتتتة وبهتتتذا تكتتتوج النتتتتائ   ك تتتر شتتتمولية و قتتترب لمواقتتت ، كمتتتا نالحتتتظ 
 سيطرة فئة المحاسبيج عمى  فراد العينة.

 

 .سنيات الخ م 6
 ( توزي  عينة الدراسة حسب متغير سنوات الددمة وذل  كما يمي:4-6)جدول رق  يبيج 

 (4-6ج يل رقم )
 سنيات الخ م  يز ع ع ن  ال راس  بسب م غ ر 

 النست  المئي   ال كرار سنيات الخ م 
 25 8 سنوات 1-5
 44 14 سنوات 6-15
 9 3 سنة 11-15
 22 7 سنة فأك ر 16

 011 23 المجميع

 6% متتتج  فتتتراد العينتتتة دتتت  متتتج  صتتتحاب الدبتتترة متتتج 75 ج  (4-6يتهتتت  متتتج جتتتدول )
سنوات فأك ر، ودذا يشير تلى  ج  فراد العينة د  مج ذوي الدبرة الجيدة والتتي تعطينتا  قتة بصتحة 

 تجاباته  عمى االستبياج.
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 .الترنامج المباستي االلك ريني المطتق تالجامع  :7

( توزي  عينة الدراسة حسب متغيتر البرنتام  المحاستبي االلكترونتي 4-7يبيج جدول رق  )
 وذل  كما يمي: المستدد 

 (4-7ج يل رقم )
 المس خ م يز ع ع ن  ال راس  بسب م غ ر الترنامج المباستي االلك ريني 

 النست  المئي   ال كرار الترنامج المباستي االلك ريني المطتق تالجامع  
 78 25 اهصيل الذدبي

 22 7  درى )المتكامل المتقج(
 011 23 المجميع

 
% مج  فراد العينة د  مج يستتددموا برنتام  اهصتيل 7801 ج  (4-7يته  مج جدول )

الذدبي ود  العامميج في الجامعة ارسالمية وجامعة اهزدر وجامعتة اهقصتى، بينمتا العتامميج فتي 
 جامعة فمسطيج يستددموا برنام  مج تعداد الجامعة دو المتكامل المتقج.

 
 أ اة ال راس  :

عمتتتى مجموعتتتة متتتج وتعتتتديمها حستتتب ر ي المشتتتر ، كمتتتا تتتت  عرهتتتها تتت  تعتتتداد استتتتبانة  وليتتتة 
توزيتتت  صتتت  واررشتتتاد وتعتتتديل وحتتتذ  متتتا يمتتتز ،  تتت  تتتت  المحكمتتتيج والتتتذيج قتتتاموا بتتتدورد  بتقتتتدي  الن

ولقتتد تتت  تقستتي  االستتتبانه تلتتى  االستتتبانة عمتتى جميتت   فتتراد العينتتة لجمتت  البيانتتات الالزمتتة لمدراستتة
 جز يج كما يمي: 

  : فقرات 7البيانات الشدصية لعينة الدراسة ويتكوج مج  يتكوج مجالجزذ اهول. 
  لتتتتتنظ  المعمومتتتتتات الجتتتتتزذ ال تتتتتاني:  يتنتتتتتاول دصتتتتتائص الجتتتتتودة والمقومتتتتتات الماديتتتتتة والبشتتتتترية

 المحاسبية االلكترونية ومعوقات استددامها وت  تقسيمه تلى دمسة محاور كما يمي:

 المحاستتبية االلكترونيتتة المستتتددمة ويتكتتوج : مقومتتات الجتتودة فتتي البتترام  المحتتور اهول
 فقرة  45مج 

  : فقرات  7ويتكوج مج توفر المقومات المادية المحور ال اني 

  : فقرات  9ويتكوج مج  توفر المقومات البشريةالمحور ال الث 

  :  المحاستتتتتبية االلكترونيتتتتتة عمتتتتتى تمبيتتتتتة حاجتتتتتات ورغبتتتتتات البتتتتترام  قتتتتتدرة المحتتتتتور الرابتتتتت
 فقرات  7مج  ويتكوج المستددميج
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  : لتنظ  اهم تل  االستتددا  المعوقات التي تحد متج قتدرة الجامعتات عمتيالمحور الدامس
 فقرات  5ويتكوج مج  االلكترونية المعمومات المحاسبية

 (.4-8كما دو موه  بجدول رق  )وقد كانت ارجابات عمى كل فقرة حسب مقياس ليكارت 
 (4-8ج يل رقم)

 مق اس اإلجاتات

 رج  
 الميافق 

ميافق 
ميافق ت رج   ميافق تش ة

 م يسط 
غ ر 
 ميافق

غ ر ميافق 
 تش ة

 0 3 2 4 5 الدرجة
 

 ص ق يثتات االس ت ان:
: 1995صد  االستبانة يعني التأكد مج  نها سو  تقيس ما  عدت لقياسه )العسا ، 

التحميل ( ، كما يقصد بالصد  م شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب  ج تددل في 429
مج ناحية، ووهوح فقراتها ومفرداتها مج ناحية  انية، بحيث تكوج مفهومة لكل مج 

( ، وقد قامت الباح ة بالتأكد مج صد   داة الدراسة 179، 2551يستددمهام)عبيدات وآدروج 
 كما يمي:

 
 ص ق فقرات االس ت ان : 

 ودما : ت  التأكد مج صد  فقرات االستبياج بطريقتيج
 
 :الظاىري لأل اة ) ص ق المبكم ن(الص ق . 0

قامت الباح ة بعرض  داة الدراسة في صورتها اهولية عمى مجموعة مج المحكميج تألفت 
(  عهاذ مج  عهاذ الهيئة التدريسية في الجامعة ارسالمية وجامعة اهقصى 5مج )

اموا (  سماذ المحكميج الذيج ق2متدصصيج في المحاسبة وارحصاذ ويوه  الممح  رق  )
مشكوريج بتحكي   داة الدراسة. وقد طمبت الباح ة مج المحكميج تبداذ آرائه  في مدى مالئمة 
العبارات لقياس ما وهعت هجمه، ومدى وهوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة 

ومدى كفاية العبارات لتغطية كل محور مج محاور متغيرات الدراسة ، لممحور الذي ينتمي تليه
ية دذا بارهافة تلى اقتراح ما يرونه هروريا مج تعديل صياغة العبارات  و حذفها،  و اهساس

تهافة عبارات جديدة هداة الدراسة، وتركزت توجيهات المحكميج عمى انتقاد طول االستبانة 
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حيث كانت تحتوي عمى بعض العبارات المتكررة، كما  ج بعض المحكميج نصحوا بهرورة 
هافة بعض العبارات تلى محاور  درى. تقميص بعض العبارات  مج بعض المحاور واش

واستتتتتنادا تلتتتتى المالحظتتتتات والتوجيهتتتتات التتتتتي  بتتتتدادا المحكمتتتتوج قامتتتتت الباح تتتتة بتتتتلجراذ 
يج، حيث تت  تعتديل صتياغة العبتارات وحتذ   و تهتافة مالتعديالت التي اتف  عميها معظ  المحك

 البعض اآلدر منها. 
 
 :لفقرات االس تان ص ق اال ساق ال اخمي . 3

مفردة،  32ت  حساب االتسا  الدادمي لفقرات االستبياج عمى عينة الدراسة البالف حجمها 
وذل  بحساب معامالت االرتباط بيج كل فقرة والدرجة الكمية لممحور التابعة لته وتبتيج جتداول رقت  

ج القيمتتتتتة   حيتتتتتث (،5055(   ج معتتتتتامالت االرتبتتتتتاط المبينتتتتتة دالتتتتتة عنتتتتتد مستتتتتتوى داللتتتتتة )9-13)
الجدوليتتتة والتتتتي تستتتاوي  rمج قيمتتتة  كبتتتر المحستتتوبة  rوقيمتتتة  5055متتتج   قتتتللكتتتل فقتتترة  االحتماليتتتة
 .وبذل  تعتبر فقرات االستبانة صادقة لما وهعت لقياسه ، 50349

 (4-9ج يل رقم )
الص ق ال اخمي لفقرات المبير األيل : مقيمات الجي ة في الترامج المباست   االلك رين   

  خ م المس

معامل  السؤال م.
 االر تاط

الق م  
 االب مال  

 0.000 0.759 يمتاز البرنام  المحاسبي المستدد  بالسرعة في تددال البيانات .1

 0.000 0.775 يمتاز البرنام  المحاسبي المستدد  بالسرعة عند تجراذ التعديالت  .2

التقتتتتتتارير يمتتتتتتتاز البرنتتتتتتام  المحاستتتتتتبي المستتتتتتتدد  بستتتتتترعة تعتتتتتتداد  .3
 المطموبة

0.680 0.000 

 0.000 0.797 يندر وجود  دطاذ بالتقارير المستدرجة مج البرنام  المحاسبي .4

 0.000 0.730 يندر وجود تناقهات بالتقارير المستدرجة مج البرنام  المحاسبي .5

 0.009 0.454 ال يوجد تهحية بشيذ مج الدقة عمى حساب السرعة .6

 0.001 0.564 المستدد  في تدفيض التكمفة. المحاسبي البرنام يساعد  .7

المستتتتتتدد  فتتتتتي تقمتتتتتيص ارجتتتتتراذات  البرنتتتتتام  المحاستتتتتبييستتتتتاعد  .8
 الروتينية.

0.825 0.000 

المستدد  في تبادل المعمومات بستهولة  البرنام  المحاسبييساعد  .9
 ويسر.

0.811 0.000 
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معامل  السؤال م.
 االر تاط

الق م  
 االب مال  

المستتدد  فتي تمكانيتة عترض البيانتات  البرنتام  المحاستبييستاعد  .15
 حسب حاجة المستفيد مج مدططات ورسو  بيانية.

0.687 0.000 

 0.000 0.639 يمكج البرنام  المحاسبي المستدد  مج تعدد المستددميج .11

المستتتدد   التقتتارير الالزمتتة لتت دارة فتتي  البرنتتام  المحاستتبييتتوفر  .12
 لمناسبالوقت ا

0.740 0.000 

نظ  قواعد البيانتات المستتددمة لهتا قتدرة عاليتة متج حيتث التدتزيج  .13
 العرض والطباعة. –الحذ   –االسترجاع  –

0.541 0.001 

يوجد تمكانية تصدير تقارير مج البرنام  المحاستبي لبترام   دترى  .14
 ( Word / Excelحسب الحاجة )

0.462 0.008 

المستتتدد  المعمومتتات المطموبتتة بستتهولة  المحاستتبيالبرنتتام  يتتوفر  .15
 ويسر.

0.835 0.000 

 0.013 0.435 المستدد  لفترة طويمة مج التدريب. البرنام  المحاسبيال يحتاج  .16

المستتتتتدد  بتوصتتتتيل المعمومتتتتات بشتتتتكل  البرنتتتتام  المحاستتتتبييقتتتو   .17
 سهل وميسر.

0.644 0.000 

 0.000 0.871 المستدد  التغيرات المستجدة. البرنام  المحاسبييواكب  .18

بالصتتتحة  البرنتتتام  المحاستتتبيتتميتتتز المعمومتتتات المستتتتدرجة متتتج  .25
 والسالمة.

0.712 0.000 

بالمرونتتة عنتتد تعتتداد التقتتارير م تتل فتترز  البرنتتام  المحاستتبييتميتتز  .19
البيانتتتتتتتات )تصتتتتتتتاعديا  و تنازليتتتتتتتا حستتتتتتتب القيمتتتتتتتة  و حستتتتتتتب رقتتتتتتت  

 الحساب(
0.727 0.000 

متت  الواقتت   البرنتتام  المحاستتبيتطتتاب  المعمومتتات المستتتدرجة متتج  .21
 الفعمي.

 
0.540 0.001 

عمتتتى التقميتتتل متتتج التحيتتتز عنتتتد تعتتتداد  البرنتتتام  المحاستتتبييستتتاعد  .22
 التقارير الالزمة 

0.677 0.000 

المستدد  مج تقدي  المعمومات المرغوبة  البرنام  المحاسبييمكج  .23
 فقط واستبعاد المعمومات ال انوية.

0.561 0.001 



82 

 

معامل  السؤال م.
 االر تاط

الق م  
 االب مال  

المستتتتتدد  مالئمتتتتة  البرنتتتتام  المحاستتتتبيالتقتتتتارير المستتتتتدرجة متتتتج  .24
 لحاجات المستددميج.

0.734 0.000 

 0.000 0.683 المستدد  متكامل. البرنام  المحاسبي .25

المستتتتدد  وافيتتتة  البرنتتتام  المحاستتتبيالمعمومتتتات المستتتتدرجة متتتج  .26
 وكافية.

0.766 0.000 

البرنام  يوجد دليل مكتوب ل جراذات المتبعة عج كيفية استددا   .27
 المحاسبي

0.660 0.000 

 0.000 0.736 دليل ارجراذات الموجود واه  وشامل ل جراذات المتبعة .28

دليتتتتل تجتتتتتراذات الموجتتتتود ستتتتتهل االستتتتتددا  ويتطتتتتتاب  متتتت  آليتتتتتات  .29
 العمل.

0.663 0.000 

 0.000 0.673 المستدد . البرنام  المحاسبييتوفر عنصر السرية في الددول  .35

 0.004 0.495 تتوفر تمكانية تحديد الصالحيات لممستددميج. .31

 0.000 0.738 حماية جيدة لمبيانات.توفر قواعد البيانات المستددمة  .32

 0.000 0.742 يوجد تمكانية استرجاع البيانات والمعمومات حال فقدانها. .33

 0.000 0.593 يتوفر عنصر الصيانة المقدمة مج الشركة المنتجة لمنظا . .34

توجتتتد زيتتتارات دوريتتتة لمصتتتيانة الوقائيتتتة تقتتتو  بهتتتا الشتتتركة المنتجتتتة  .35
 لمنظا .

0.588 0.000 

يتتت  تقتتدي  ددمتتة الصتتيانة عنتتد طمبهتتا متتج الشتتركة المنتجتتة لمنظتتا   .36
 المطب  بسرعة.

0.361 0.042 

 0.000 0.824 تتناسب تكمفة شراذ البرنام  م  الددمات المستفادة منه. .37

 0.001 0.548 تتناسب تكمفة الصيانة السنوية م  االستفادة المتحققة منها. .38

 0.000 0.754 تعديل المستندات بعد طباعتها.ال يمكج  .39

ال يمكتتج تعتتديل المستتتندات بعتتد طباعتتة الكشتتوفات والتقتتارير التتتي  .45
 تشممها.

0.598 0.000 

 0.000 0.702 ال يمكج طباعة  ك ر مج  صل واحد لممستندات. .41

 0.002 0.520 ال يمكج مس  المستندات بعد طباعتها. .42

 0.001 0.563 بالمستندات بعد تلغائها بنفس بياناتها.يت  االحتفاظ  .43
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معامل  السؤال م.
 االر تاط

الق م  
 االب مال  

صدار رسائل داصة بها. ذيمكج لمنظا  المطب  اكتشا  اهدطا .44  0.000 0.642 واش

تعمتتتتتل قواعتتتتتد البيانتتتتتات المستتتتتتددمة عمتتتتتى عتتتتتد  تكتتتتترار البيانتتتتتات  .45
 .ةالمدزن

0.771 0.000 

 50349م  تساوي 35ودرجة حرية م 5055الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 
 (4-01ج يل رقم )

  يفر المقيمات الما   الص ق ال اخمي لفقرات المبير الثاني : 

معامل  السؤال م
 االر تاط

الق م  
 االب مال  

يتتتوفر  جهتتزة كمبيتتوتر حدي تتة الستتتددامها هتتمج نظتتا  المعمومتتات  .46
 المحاسبي.

0.890 0.000 

 0.000 0.843 يت  صيانة  جهزة الكمبيوتر بشكل دوري .47

 0.000 0.867 يوجد وسائل اتصال الكترونية مناسبة لمربط بيج  جزاذ النظا . .48

 0.000 0.907 يت  استددا  برام  محاسبية كفؤة لمتسجيل المحاسبي .49

 0.000 0.817 مناسبة.يوفر نظا  المعمومات المحاسبي نظ  قواعد بيانات  .55

 0.000 0.770 يوجد شبكة اتصاالت لنقل البيانات بيج اهجهزة المدتمفة .51

تستتعى اردارة بشتتكل مستتتمر لتطتتوير اهجهتتزة والبرمجيتتات ووستتائل  .52
 االتصال المستددمة في النظا 

0.840 0.000 

 50349م  تساوي 35ودرجة حرية م 5055الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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 (4-00ج يل رقم )
  يفر المقيمات التشر  الص ق ال اخمي لفقرات المبير الثالث : 

معامل  الت ان م
 االر تاط 

الق م  
 االب مال  

يتمتتتتت  المحاستتتتبوج بمستتتتتوى مهنتتتتي يتناستتتتب متتتت  المهتتتتا  واهعمتتتتال  .53
 المطموبة منه 

0.730 0.000 

يوجتتتتتتد لتتتتتتدى المحاستتتتتتبيج المستتتتتتتددميج لمنظتتتتتتا  المعرفتتتتتتة بالقواعتتتتتتد  .54
 والمعايير المحاسبية

0.644 0.000 

 0.000 0.840 يمتم  المحاسبوج المهارات الالزمة لتطوير النظا  المحاسبي .55

يتمتتتتت  المبرمجتتتتوج بمستتتتتوى مهنتتتتي يتناستتتتب متتتت  المهتتتتا  واهعمتتتتال  .56
 المطموبة منه 

0.835 0.000 

 0.000 0.859 يوجد لدى المبرمجيج لمنظا  تصور واه  لدعمال المحاسبية .57

 0.000 0.934 يمتم  المبرمجيج المهارات الالزمة لتطوير النظا  المحاسبي .58

يتمتتت  محممتتي النظتتا  بمستتتوى مهنتتي يتناستتب متت  المهتتا  واهعمتتال  .59
 المطموبة منه 

0.850 0.000 

 0.000 0.863 محممي النظا  تصور واه  لدعمال المحاسبيةيوجد لدى  .65

 0.000 0.876 يمتم  محممي النظا  المهارات الالزمة لتطوير النظا  المحاسبي .61

 50349م  تساوي 35ودرجة حرية م 5055الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 

 (4-03ج يل رقم )
المباست   االلك رين   عمى  مت    نظم المعميماتق رة الص ق ال اخمي لفقرات المبير الراتع: 

 باجات يرغتات المس خ م ن

معامل  الت ان م
 االر تاط 

الق م  
 االب مال  

النظتتتتا  المحاستتتتبي المستتتتتدد  يعمتتتتل عمتتتتى تمبيتتتتة حاجتتتتات ورغبتتتتات  .62
 المستددميج

0.861 0.000 

يوجد رهتا متج قبتل المستتددميج عمتى سترعة ورود المعمومتات متج  .63
 النظا  المحاسبي

 
0.904 0.000 
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معامل  السؤال م.
 االر تاط

الق م  
 االب مال  

يوجد رهتا متج قبتل المستتددميج عمتى دقتة المعمومتات الناتجتة متج  .64
 النظا  المحاسبي

0.937 0.000 

يوجد رها مج قبل المستددميج عمى كفاية المعمومات الناتجة متج  .65
 النظا  المحاسبي

0.921 0.000 

ال يوجد تشكي  مج قبل المستددميج فتي جتودة المعمومتات الناتجتة  .66
 عج النظا  المحاسبي 

0.776 0.000 

يستطي  المستددميج االعتماد عمى المعمومات الناتجتة عتج النظتا   .67
 المحاسبي لغايات مقارنة اهعمال بيج السنوات المدتمفة

0.892 0.000 

68. 
 

الناتجتتة عتتتج النظتتا  المحاستتبي فتتتي يتتت  االعتمتتاد عمتتتى المعمومتتات 
 اتداذ القرارات المناسبة

0.805 0.000 

 50349م  تساوي 35ودرجة حرية م 5055الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 

 (4-02ج يل رقم )
 المعيقات ال ي  ب  من ق رة الجامعات عميالص ق ال اخمي لفقرات المبير الخامس : 

 المباست   االلك رين   المعميماتلنظم األمثل  االس خ ام

معامل  الت ان م
 االر تاط 

الق م  
 االب مال  

قمتتة كفتتاذة المتعتتامميج متت  البتترام  المحاستتبية االلكترونتتي يمنتت  متتج  .69
 االستددا  اهم ل لها

0.773 0.000 

يوجتتتتد مقاومتتتتة متتتتج قبتتتتل العتتتتامميج بالجامعتتتتة لمتعامتتتتل متتتت  البتتتترام   .75
 المحاسبية االلكترونية 

0.727 0.000 

عتتد  قناعتتة اردارة والمستتتددميج بالبيانتتات المستتتدرجة متتج البتترام   .71
 المحاسبية االلكترونية يحد مج االستددا  اهم ل لها

0.895 0.000 

المحاستبية االلكترونيتة تحتد متج االستتددا  التكمفة المرتفعتة لمبترام   .72
 اهم ل لها

0.902 0.000 

ارتفتتتاع تكمفتتتة البتتترام  المحاستتتبية االلكترونيتتتة بالمقارنتتتة متتت  فائتتتدتها  .73
 يحد مج االستددا  اهم ل لها

0.911 0.000 

 50349م  تساوي 35ودرجة حرية م 5055الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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 التنائي لمباير ال راس ص ق اال ساق 
يبيج معامالت االرتباط بيج معدل كل محور مج محاور الدراسة م   (4-14جدول رق  )

المعدل الكمتي لفقترات االستتبانة والتذي يبتيج  ج معتامالت االرتبتاط المبينتة دالتة عنتد مستتوى داللتة 
 rمتج قيمتة   كبترة المحستوب rوقيمتة  5055متج   قتللكتل فقترة  ، حيث تج القيمة االحتماليتة 5055

 0.349الجدولية والتي تساوي 
 (4-04ج يل رقم )

 معامل االر تاط ت ن مع ل كل مبير من مباير ال راس  مع المع ل الكمي لفقرات االس تان 

معامل  العنيان المبير
 االر تاط

الق م  
 االب مال  

مقومتتتتات الجتتتتودة فتتتتي البتتتترام  المحاستتتتبية االلكترونيتتتتة  اهول
 المستددمة 

0.967 0.000 

 0.000 0.854 توفر المقومات المادية  ال اني

 0.000 0.675  توفر المقومات البشرية ال الث

 الراب 
المحاسبية االلكترونية عمى تمبية  نظ  المعموماتقدرة  

  حاجات ورغبات المستددميج
0.899 0.000 

 الدامس
 المعوقتتتتات التتتتتي تحتتتتد متتتتج قتتتتدرة الجامعتتتتات عمتتتتي 

المحاستتتتتتبية  لتتتتتتنظ  المعمومتتتتتتاتاهم تتتتتتل  االستتتتتتددا 
  االلكترونية

0.638 0.000 

 50349م  تساوي 35ودرجة حرية م 5055الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 

 :Reliabilityثتات فقرات االس تان  
 ما  بات  داة الدراسة فيعني التأكد مج  ج ارجابتة ستتكوج واحتدة تقريبتا لتو تكترر تطبيقهتا 

( وقتتد  جتترت الباح تتة دطتتوات 435: 1995)العستتا ،   دتترى ذاتهتت  فتتي  وقتتاتعمتتى اهشتتداص 
دمتتتا طريقتتتة التجزئتتتة النصتتتفية ومعامتتتل  لفتتتتا  جال بتتتات عمتتتى العينتتتة االستتتتطالعية نفستتتها بطتتتريقتي

 كرونباخ.
 
 
 
 
 



87 

 

 : Split-Half Coefficientطر ق  ال جزئ  النصف    -0
ت  تيجاد معامل ارتباط بيرسوج بيج معدل اهسئمة الفردية الرتبة ومعدل اهسئمة الزوجية  

الرتبة لكل بعد وقد ت  تصحي  معامالت االرتباط باستددا  معامل ارتباط سبيرماج براوج 
 ( حسب المعادلة  التالية: Spearman-Brown Coefficientلمتصحي  )

معامل ال بات = 
1

2

ز

(  ج دنا  معامل 4-15حيث ر معامل االرتباط وقد بيج جدول رق  ) ز

مما يطمئج الباح ة عمى استددا   5075مج  كبر  بات كبير نسبيا لفقرات االستبياج ودو 
 .االستبانة بكل طمأنينة

 (4-05ج يل رقم )
 معامل الثتات )طر ق  ال جزئ  النصف  (

 المبير
 ال جزئ  النصف  

معامل  العنيان
 االر تاط

معامل االر تاط 
 المصبح

الق م  
 االب مال  

 اهول
مقومتتات الجتتودة فتتي البتترام  المحاستتبية 

 االلكترونية المستددمة 
0.7365 0.8483 0.0000 

 0.0000 0.8531 0.7438 توفر المقومات المادية  ال اني

 0.0000 0.8967 0.8127  توفر المقومات البشرية ال الث

 الراب 
المحاستتتتتتتتتبية  نظتتتتتتتتت  المعمومتتتتتتتتتاتقتتتتتتتتتدرة  

االلكترونية عمتى تمبيتة حاجتات ورغبتات 
  المستددميج

0.7699 0.8700 0.0000 

 الدامس
المعوقات التي تحد مج قدرة الجامعات  

 لتنظ  المعمومتاتاهم تل  االستددا  عمي
  المحاسبية االلكترونية

0.8374 0.9115 0.0000 

 0.0000 0.8755 0.7785 جم ع المباير

 50349م  تساوي 35ودرجة حرية م 5055الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 
 :Cronbach's Alphaطر ق  ألفا كرينتاخ   -3

استددمت الباح ة طريقة  لفا كرونباخ لقياس  بات االستبانة  كطريقة  انية لقياس ال بتات 
 عمتتتتى استتتتتددا  (  ج معتتتتامالت ال بتتتتات مرتفعتتتتة ممتتتتا يطمتتتتئج الباح تتتتة4-16يبتتتتيج جتتتتدول رقتتتت  )و 
 .الستبانة بكل طمأنينةا
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 (4-06ج يل رقم )
 لفا كرينتاخ(أمعامل الثتات )طر ق  

ع    العنيان المبير
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرينتاخ

 اهول
مقومتتتتات الجتتتتودة فتتتتي البتتتترام  المحاستتتتبية االلكترونيتتتتة 

 المستددمة 
45 0.8827 

 0.9457 7 توفر المقومات المادية  ال اني

 0.9135 9  توفر المقومات البشرية ال الث

 الراب 
المحاسبية االلكترونية عمى تمبية نظ  المعمومات قدرة  

  حاجات ورغبات المستددميج
7 0.8426 

 الدامس
ى المعوقتتتتتتتات التتتتتتتتي تحتتتتتتتد متتتتتتتج قتتتتتتتدرة الجامعتتتتتتتات عمتتتتتتت

المحاستتتتتتتتتبية  لتتتتتتتتتنظ  المعمومتتتتتتتتتاتاهم تتتتتتتتتل  االستتتتتتتتتتددا 
  االلكترونية

5 0.8764 

 0.9264 73 جم ع المباير

 
 المعالجات اإلبصائ  :

لتحقي   ددا  الدراسة وتحميل البيانات التي ت  تجميعها، فقد ت  استددا  العديد مج اهساليب 
 Statistical Package forارحصائية المناسبة باستددا  الحز  ارحصتائية لمعمتو  االجتماعيتة

Social Science ( SPSS)  وفيمتتا يمتتي مجموعتتة متتج اهستتاليب ارحصتتائية المستتتددمة فتتي
 تحميل البيانات:

والنستب المئويتة لمتعتر  عمتى الصتفات الشدصتية لمفتردات الدراستة  تت  حستاب التكترارا -1
 التي تتهمنها  داة الدراسة ةوتحديد استجابات  فراددا تجا  عبارات المحاور الرئيسي

وذلتتتت  لمعرفتتتتة متتتتدى ارتفتتتتاع  و اندفتتتتاض استتتتتجابات  فتتتتراد  Mean المتوستتتتط الحستتتتابي -2
الدراستتة عتتج كتتل عبتتارة متتج عبتتارات متغيتترات الدراستتة اهساستتية، متت  العمتت  بأنتته يفيتتد فتتي 

ج تفستتير أعممتتًا بتت( 89 : 1996ترتيتتب العبتتارات حستتب  عمتتى متوستتط حستتابي ) كشتت ، 
 مدى االستددا  تبعًا لمدى الموافقة عمى العبارة .

 .كرونباخ لمعرفة  بات فقرات االستبانة ادتبار  لفا -3
 ارتباط بيرسوج لقياس صد  الفقرات.معامل  -4

 .معادلة سبيرماج براوج لم بات -5
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ستتمرنو  لمعرفتتة نتتوع البيانتتات دتتل تتبتت  التوزيتت  الطبيعتتي    ال  -ادتبتتار كولتتومجرو  -6
(1- Sample K-S). 

 .One sample T testلمتوسط عينة واحدة   tادتبار  -7
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 الخامسالفصل 
 ن ائج ال راس  الم  ان   

 
 اخ تار ال يز ع الطت عي 

  بم ل فقرات يفرض ات ال راس  

 الن ائج 

 ال يص ات 
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 ((Sample K-S -1)سمرنيف  -اخ تار كيلمجريف)اخ تار ال يز ع الطت عي
لمعرفة دل البيانات تتبت  التوزيت  الطبيعتي      سمرنو  -ادتبار كولمجرو  ت  استددا 

ال ودتتو ادتبتتار هتتروري فتتي حالتتة ادتبتتار الفرهتتيات هج معظتت  االدتبتتارات المعمميتتة تشتتترط  ج 
( نتتتتائ  االدتبتتتار حيتتتث  ج القيمتتتة 4-17يكتتتوج توزيتتت  البيانتتتات طبيعيتتتا. ويوهتتت  الجتتتدول رقتتت  )

( ودذا يتدل عمتى  ج البيانتات تتبت  التوزيت  sig.05.0) 5055مج  كبر لكل محور  االحتمالية
 .ةالطبيعي ويجب استددا  االدتبارات المعممي

 (4-07ج يل رقم )
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1اخ تار ال يز ع الطت عي)

ع    عنيان المبير المبير
 الفقرات

ق م  
Z 

الق م  
 االب مال  

 اهول
مقومات الجودة في البرام  المحاسبية االلكترونيتة 

 المستددمة 
45 0.927 0.356 

 0.184 1.092 7 توفر المقومات المادية  ال اني

 0.187 1.089 9  توفر المقومات البشرية ال الث

 الراب 
المحاستبية االلكترونيتة عمتى  نظ  المعموماتقدرة  

  تمبية حاجات ورغبات المستددميج
7 1.29 0.071 

 الدامس
ى المعوقتتتات التتتتي تحتتتد متتتج قتتتدرة الجامعتتتات عمتتت 

المحاستتتتتبية  لتتتتتنظ  المعمومتتتتتاتاهم تتتتتل  االستتتتتتددا 
  االلكترونية

5 0.696 0.718 

 0.501 0.827 73 جم ع الفقرات 

 
  بم ل فقرات يفرض ات ال راس 

 
( لتحميتل فقترات االستتبانة One Sample T testلمعينة الواحتدة )  Tت  استددا  ادتبار 

المحستتوبة  t، وتكتتوج الفقتترة ايجابيتتة بمعنتتى  ج  فتتراد العينتتة يوافقتتوج عمتتى محتوادتتا تذا كانتتت قيمتتة 
المتوستتتط  5055متتتج   قتتتل ) و القيمتتتة االحتماليتتتة 2054الجدوليتتتة والتتتتي تستتتاوي  tمتتتج قيمتتتة  كبتتتر 

%(، وتكتتوج الفقتترة ستتمبية بمعنتتى  ج  فتتراد العينتتة ال يوافقتتوج عمتتى  65متتج  كبتتر الحستتابي النستتبي 
) و القيمتتة  2054 الجدوليتتة والتتتي تستتاوي tالمحستتوبة  صتتغر متتج قيمتتة  tمحتوادتتا تذا كانتتت قيمتتة 
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%(، وتكتتوج آراذ العينتتة فتتي  65متتج   قتتل والمتوستتط الحستتابي النستتبي 5055متتج   قتتلاالحتماليتتة 
 .5055مج  كبر ستوى الداللة لها الفقرة محايدة تذا كاج م

 
  بم ل فقرات المبير األيل: مقيمات الجي ة في الترامج المباست   االلك رين   المس خ م  

تلى جدول ( 4-18) رق مج لمعينة الواحدة والنتائ  مبينة في جدول  tت  استددا  ادتبار 
الجودة في توفر مقومات ) ولاهوالذي يبيج آراذ  فراد عينة الدراسة في المحور ( 4-29رق  )

 البرام  المحاسبية االلكترونية المستددمة(.
 
 (تالسرع )مقيمات الجي ة في الترامج المباست   االلك رين   المس خ م  الم عمق  . 0

 و% ودتت86046(  ج المتوستتط الحستتابي النستتبي يستتاوي 4-18جتتدول رقتت  )يتهتت  متتج ال 
 tمتج قيمتة  كبر ودي  9.396المحسوبة تساوي  t%م وقيمة 65مج الوزج النسبي المحايد م كبر 

ممتتتتا يتتتتدل عمتتتتى  ج  ،  5055متتتتج   قتتتتلودتتتتي  50555، ومستتتتتوى الداللتتتتة تستتتتاوي 2.04الجدوليتتتتة 
المحاستبية االلكترونيتة المطبقتة حاليتًا بالجامعتات الفمستطينية تمتتاز بالسترعة عنتد مستتوى  البترام 
 .α=  5055داللة 

 (4-08ج يل رقم )
 بم ل فقرات المبير األيل: مقيمات الجي ة في الترامج المباست   االلك رين   المس خ م  

 (تالسرع )الم عمق  

الم يسط  الفقرات م
 البساتي

الم يسط 
البساتي 

 النستي

 tق م  
مس يى 
 ال الل 

يمتتتتتتتاز البرنتتتتتتام  المحاستتتتتتبي المستتتتتتتدد   1
 البيانات بالسرعة في تددال

4.41 88.13 8.734 0.000 

يمتتتتتتتاز البرنتتتتتتام  المحاستتتتتتبي المستتتتتتتدد   2
 بالسرعة عند تجراذ التعديالت 

4.22 84.38 6.445 0.000 

يمتتتتتتتاز البرنتتتتتتام  المحاستتتتتتبي المستتتتتتتدد   3
 بسرعة تعداد التقارير المطموبة

4.34 86.88 11.641 0.000 

 0.000 9.396 86.46 4.32 جم ع الفقرات 

 2054م تساوي 31م م و درجة حرية5055الجدولية عند مستوى داللة م  tقيمة 
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وتفسير الباح ة لذل  بأج  جهزة الكمبيوتر التي يت  استددامها غالبًا تكوج ذات مواصفات 
عالية وسرعة فائقة وكذل  البرام  الجتادزة التتي يتت  استتددامها بترام  ذات قتدرات عاليتة ومتطتورة 

التشتتغيل االلكترونتتي لمبيانتتات دتتو الستترعة فتتي  داذ العمميتتات حيتتث يقتتو   باستتتمرار و دتت  متتا يميتتز
المحاسب بلددال البيانات الالزمة لعمل القيود ويقو  البرنام  بترحيمهتا تمقائيتًا عمتى دفتاتر اهستتاذ 
كمتتا يقتتو  بعمتتل ميتتزاج المراجعتتة وحستتاب تيتترادات ومصتتروفات وميزانيتتة بشتتكل آلتتي، وتتفتت  دتتذ  

 (.2555) بو سبت ، ( ودراسة 2557)قاعود،  ( ودراسة2559ة ) بو عمر، النتيجة م  دراس
 

  )تال ق (مقيمات الجي ة في الترامج المباست   االلك رين   المس خ م  الم عمق  . 3
% ودتتو 78.54المتوستتط الحستتابي النستتبي يستتاوي  ج ( 4-19جتتدول رقتت  )يتهتت  متتج ال 
 tمتج قيمتة  كبتر ودي   6.172المحسوبة تساوي t%م وقيمة 65مج الوزج النسبي المحايد م كبر 

مما يدل عمى  5055مج   قلودي  50555، ومستوى الداللة تساوي 2.04الجدولية والتي تساوي 
المحاسبية االلكترونية المطبقة حاليًا بالجامعات الفمستطينية تمتتاز بالدقتة عنتد مستتوى  البرام  ج 
 .α=  5055داللة 

 (4-09ج يل رقم )
 بم ل فقرات المبير األيل: مقيمات الجي ة في الترامج المباست   االلك رين   المس خ م  

 )تال ق (الم عمق  

الم يسط  الفقرات م
 البساتي

الم يسط 
البساتي 

 النستي

 tق م  
مس يى 
 ال الل 

يندر وجود  دطاذ بالتقارير المستتدرجة  1
 مج البرنام  المحاسبي

3.94 78.75 5.230 0.000 

ينتتتتتتتتتتتدر وجتتتتتتتتتتتود تناقهتتتتتتتتتتتات بالتقتتتتتتتتتتتارير  2
 المستدرجة مج البرنام  المحاسبي

3.97 79.38 6.106 0.000 

ال يوجتد تهتحية بشتتيذ متج الدقتة عمتتى  3
 حساب السرعة

3.88 77.50 5.458 0.000 

 0.000 6.172 78.54 3.93 جم ع الفقرات 

 2054م تساوي 31م م و درجة حرية5055الجدولية عند مستوى داللة م  tقيمة 
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بهتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتج قبتتتتتتتتتتل شتتتتتتتتتتريحة  يتتتتتتتتتتت  التعامتتتتتتتتتتلالبتتتتتتتتتترام  الجتتتتتتتتتتادزة ويعتتتتتتتتتتود ذلتتتتتتتتتت  تلتتتتتتتتتتى  ج 
عنتتتتتتتتتد ظهتتتتتتتتتور الدطتتتتتتتتتأ يتتتتتتتتتت  تعديمتتتتتتتتته وتطتتتتتتتتتوير البرنتتتتتتتتتام  واستتتتتتتتتعة متتتتتتتتتج المستتتتتتتتتتددميج بحيتتتتتتتتتث 

وتوزيعتتتتتتتتتتته عمتتتتتتتتتتتى جميتتتتتتتتتتت  المستتتتتتتتتتتتددميج، كمتتتتتتتتتتتا  ج البتتتتتتتتتتترام  المحاستتتتتتتتتتتبية مصتتتتتتتتتتتممة بحيتتتتتتتتتتتث 
عنتتتتتتتتد فتتتتتتتتت  حستتتتتتتتاب بتتتتتتتتنفس ال تقبتتتتتتتتل الك يتتتتتتتتر متتتتتتتتج اهدطتتتتتتتتاذ متتتتتتتت اًل : عتتتتتتتتد  تتتتتتتتتوازج القيتتتتتتتتد  و 

االستتتتتتتتت  يعطتتتتتتتتتي رستتتتتتتتتالة لممستتتتتتتتتتدد ، كمتتتتتتتتتا  نتتتتتتتتته عنتتتتتتتتتد التعتتتتتتتتتديل عمتتتتتتتتتى المعمومتتتتتتتتتات المددمتتتتتتتتتة 
يتتتتتتتتتت  التعتتتتتتتتتديل تمقائيتتتتتتتتتًا عمتتتتتتتتتى التقتتتتتتتتتارير، وتتفتتتتتتتتت  دتتتتتتتتتذ  النتيجتتتتتتتتتة متتتتتتتتت   المبرنتتتتتتتتتام  وتصتتتتتتتتتحيحيه

( ودراستتتتتتتتتتتتتتتة ) بتتتتتتتتتتتتتتتو ستتتتتتتتتتتتتتتبت، 2557)قتتتتتتتتتتتتتتتاعود،  ودراستتتتتتتتتتتتتتتة( 2559دراستتتتتتتتتتتتتتتة ) بتتتتتتتتتتتتتتتو عمتتتتتتتتتتتتتتتر، 
2555.) 

 

 (تالمرين ج المباست   االلك رين   المس خ م  الم عمق  )مقيمات الجي ة في الترام. 2
 و% ودتت86033المتوستتط الحستتابي النستتبي يستتاوي  ج ( 4-25جتتدول رقتت  )يتهتت  متتج ال

متج قيمتة  كبتر ودتي  110233المحسوبة تستاوي  t%م وقيمة 65مج الوزج النسبي المحايد م كبر 
t  ممتتا يتتدل  5055متتج   قتتلي دتتو  50555، ومستتتوى الداللتتة تستتاوي 2.04الجدوليتتة والتتتي تستتاوي

المحاسبية االلكترونية المطبقتة حاليتًا بالجامعتات الفمستطينية تمتتاز بالمرونتة عنتد  البرام عمى  ج 
 .α=  5055داللة مستوى 

 (4-31ج يل رقم )
 بم ل فقرات المبير األيل: مقيمات الجي ة في الترامج المباست   االلك رين   

 (مرين تالالمس خ م  الم عمق  )

الم يسط  الفقرات م
 البساتي

الم يسط 
البساتي 

 النستي

 tق م  
مس يى 
 ال الل 

المستتتتتدد   البرنتتتتام  المحاستتتتبييستتتتاعد  1
 في تدفيض التكمفة.

4.25 85.00 8.803 0.000 

المستتتتتدد   البرنتتتتام  المحاستتتتبييستتتتاعد  2
 في تقميص ارجراذات الروتينية.

4.19 83.75 6.523 0.000 
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الم يسط  الفقرات م
 البساتي

الم يسط 
البساتي 

 النستي

 tق م  
مس يى 
 ال الل 

المستتتتتدد   البرنتتتتام  المحاستتتتبييستتتتاعد  3
 في تبادل المعمومات بسهولة ويسر.

4.19 83.75 7.499 0.000 

المستتتتتدد   البرنتتتتام  المحاستتتتبييستتتتاعد  4
فتتتتتي تمكانيتتتتتة عتتتتترض البيانتتتتتات حستتتتتب 
حاجتتة المستتتفيد متتج مدططتتات ورستتو  

 بيانية.

4.19 83.75 6.731 0.000 

يمكج البرنام  المحاسبي المستدد  مج  5
 تعدد المستددميج

4.66 93.13 14.348 0.000 

المستتتتتتتدد    البرنتتتتتتام  المحاستتتتتتبييتتتتتوفر  6
التقتتتتتتارير الالزمتتتتتتة لتتتتتت دارة فتتتتتتي الوقتتتتتتت 

 المناسب
4.19 83.75 7.215 0.000 

نظ  قواعد البيانات المستددمة لها قدرة  7
االستترجاع  –عالية متج حيتث التدتزيج 

 العرض والطباعة. –الحذ   –
4.47 89.38 9.870 0.000 

يوجتتتتتتتد تمكانيتتتتتتتة تصتتتتتتتدير تقتتتتتتتارير متتتتتتتج  8
البرنام  المحاسبي لبرام   درى حسب 

 ( Word / Excelالحاجة )
4.41 88.13 11.171 0.000 

 0.000 11.233 86.33 4.32 جم ع الفقرات 

 2054م تساوي 31م م و درجة حرية5055الجدولية عند مستوى داللة م  tقيمة 
وسبب توفر المرونة دو  ج البرام  الجادزة تساعد في تقميص ارجراذات الروتينية وتوفر 
الوقتتت والجهتتد المبتتذول وبتتذل  تدفتتض التكمفتتة كمتتا  نهتتا تمكتتج متتج تعتتدد المستتتددميج وتقتتو  بدتتزج 
واستترجاع المعمومتتات فتتي الوقتت المناستتب نظتترًا الحتوائهتا عمتتى قواعتتد بيانتات متطتتورة، وتتفتت  دتتذ  

 (.2555( ودراسة ) بو سبت، 2557النتيجة م  دراسة )قاعود، 
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 )تالكفاءة(مقيمات الجي ة في الترامج المباست   االلك رين   المس خ م  الم عمق  . 4
 كبتر  و% ودت84025 ج المتوسط الحسابي النسبي  يساوي  (4-21يته  مج الجدول رق  )
 tمتتج قيمتتة  كبتتر ودتتي   9.955المحستتوبة تستتاوي t%م وقيمتتة 65متتج التتوزج النستتبي المحايتتد م

مما يدل عمتى  5055مج   قلودي  50555، ومستوى الداللة تساوي 2.04الجدولية والتي تساوي 
بالجامعات الفمسطينية تمتاز بالكفاذة عند مستوى  المحاسبية االلكترونية المطبقة حالياً  البرام   ج

 .α=  5055داللة 
 (4-30ج يل رقم )

 بم ل فقرات المبير األيل: مقيمات الجي ة في الترامج المباست   االلك رين   المس خ م  
 )تالكفاءة(الم عمق  

الم يسط  الفقرات م
 البساتي

الم يسط 
البساتي 

 النستي

 tق م  
مس يى 
 ال الل 

المستتتتتتتدد   البرنتتتتتتام  المحاستتتتتتبييتتتتتتوفر  1
 المعمومات المطموبة بسهولة ويسر.

4.19 83.75 7.499 0.000 

المستتدد   البرنام  المحاستبيال يحتاج  2
 لفترة طويمة مج التدريب.

4.28 85.63 10.609 0.000 

المستتتتتتتتدد   البرنتتتتتتام  المحاستتتتتتبييقتتتتتتو   3
بتوصتتتتتتتتتيل المعمومتتتتتتتتتات بشتتتتتتتتتكل ستتتتتتتتتهل 

 وميسر.

4.38 87.50 11.000 0.000 

المستتتتتدد   البرنتتتتام  المحاستتتتبييواكتتتتب  4
 التغيرات المستجدة.

4.13 82.50 6.757 0.000 

بالمرونتة عنتد  البرنام  المحاسبييتميز  5
تعتتتتتتتداد التقتتتتتتتارير م تتتتتتتل فتتتتتتترز البيانتتتتتتتات 
)تصتتتتاعديا  و تنازليتتتتا حستتتتب القيمتتتتة  و 

 حسب رق  الحساب(

4.09 81.88 6.664 0.000 

 0.000 9.955 84.25 4.21 جم ع الفقرات 

 2054م تساوي 31م م و درجة حرية5055الجدولية عند مستوى داللة م  tقيمة 
وتفسر الباح ة ذل  بأج البرام  المحاسبية التي تمتاز بالسرعة والدقة والمالئمة والمرونة دي 

 (.2557برام  ذات كفاذة عالية، وتتف  دذ  النتيجة م  دراسة )قاعود، 
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 )تالميثيق  (مقيمات الجي ة في الترامج المباست   االلك رين   المس خ م  الم عمق  . 5
 كبتتر  و% ودتت84017(  ج المتوستتط الحستتابي النستتبي يستتاوي 4-22جتتدول رقتت  )يتهتت  متتج 

 tمتج قيمتة  كبتر ودتي  11.012 المحستوبة تستاوي t%م وقيمتة 65متج  التوزج النستبي المحايتد م
مما يدل عمتى  5055مج  قل ودي  50555، ومستوى الداللة تساوي 2.04 الجدولية والتي تساوي

المحاستتتبية االلكترونيتتتة المطبقتتتة حاليتتتًا بالجامعتتتات الفمستتتطينية تمتتتتاز بالمو وقيتتتة عنتتتد  البتتترام   ج
 .α=  5055داللة مستوى 

 (4-33ج يل رقم )
 بم ل فقرات المبير األيل: مقيمات الجي ة في الترامج المباست   االلك رين   المس خ م  

 )تالميثيق  (الم عمق  

الم يسط  الفقرات م
 البساتي

الم يسط 
البساتي 

 النستي

 tق م  
مس يى 
 ال الل 

تتميتتتتتتتتتز المعمومتتتتتتتتتات المستتتتتتتتتتدرجة متتتتتتتتتج  1
 بالصحة والسالمة. البرنام  المحاسبي

4.28 85.63 9.390 0.000 

تطتتتتتتتتاب  المعمومتتتتتتتتات المستتتتتتتتتدرجة متتتتتتتتج  2
 م  الواق  الفعمي. البرنام  المحاسبي

4.28 85.63 9.944 0.000 

عمتتى التقميتتل  البرنتتام  المحاستتبييستتاعد  3
 مج التحيز عند تعداد التقارير الالزمة 

4.06 81.25 6.849 0.000 

 0.000 11.012 84.17 4.21 جم ع الفقرات 

 2054م تساوي 31م م و درجة حرية5055الجدولية عند مستوى داللة م  tقيمة 
تج تتتتتتتتتتوفر المو وقيتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتي البتتتتتتتتتترام  دتتتتتتتتتتو نتيجتتتتتتتتتتة طبيعيتتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتتتوفر الدقتتتتتتتتتتة والستتتتتتتتتترعة 
والمالئمتتتتتتتتتتتة فيهتتتتتتتتتتتا بحيتتتتتتتتتتتث يمكتتتتتتتتتتتج الوصتتتتتتتتتتتول تلتتتتتتتتتتتى معمومتتتتتتتتتتتات دقيقتتتتتتتتتتتة ومالئمتتتتتتتتتتتة وبالوقتتتتتتتتتتتت 

 القتتتتتتتتتتراراتهغتتتتتتتتتتراض اتدتتتتتتتتتتاذ  المناستتتتتتتتتتب وبهتتتتتتتتتتذا يمكتتتتتتتتتتج االعتمتتتتتتتتتتاد عمتتتتتتتتتتى دتتتتتتتتتتذ  المعمومتتتتتتتتتتات
 ودراستتتتتتتتتتتتتة( 2559بشتتتتتتتتتتتتتكل كبيتتتتتتتتتتتتتر، وتتفتتتتتتتتتتتتت  دتتتتتتتتتتتتتذ  النتيجتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتت  دراستتتتتتتتتتتتتة ) بتتتتتتتتتتتتتو عمتتتتتتتتتتتتتر، 

 (.2555( ودراسة ) بو سبت، 2557)قاعود، 
 

 )تالميءم (مقيمات الجي ة في الترامج المباست   االلك رين   المس خ م  الم عمق  . 6
 و% ودتتت79069(  ج المتوستتتط الحستتتابي النستتتبي يستتتاوي 4-23جتتتدول رقتتت  )يتهتتت  متتتج 

 tمتج قيمتة  كبتر ودتي  7.577 المحسوبة تساوي t%م وقيمة 65مج الوزج النسبي المحايد م كبر 
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ممتا يتدل عمتى  5055مج   قل وود 50555ساوي ي، ومستوى الداللة 2.04الجدولية والتي تساوي 
المحاستتتبية االلكترونيتتتة المطبقتتتة حاليتتتًا بالجامعتتتات الفمستتتطينية تمتتتتاز بالمالذمتتتة عنتتتد  البتتترام  ج 

 .α=  5055داللة مستوى 
 (4-32ج يل رقم )

 بم ل فقرات المبير األيل: مقيمات الجي ة في الترامج المباست   االلك رين   المس خ م  
 )تالميءم (الم عمق  

الم يسط  الفقرات م
 البساتي

الم يسط 
البساتي 

 النستي

 tق م  
مس يى 
 ال الل 

المستتدد  متج  البرنتام  المحاستبييمكج  1
تقدي  المعمومات المرغوبة فقتط واستتبعاد 

 المعمومات ال انوية.
3.81 76.25 4.605 0.000 

البرنتتتتتتتتتام  التقتتتتتتتتتارير المستتتتتتتتتتدرجة متتتتتتتتتج  2
المستتتتتدد  مالئمتتتتة لحاجتتتتات  المحاستتتتبي
 المستددميج.

4.16 83.13 8.532 0.000 

 0.000 7.577 79.69 3.98 جم ع الفقرات 

 2054م تساوي 31م م و درجة حرية5055الجدولية عند مستوى داللة م  tقيمة 
تقتتتتتتتتتتتتتتو  بالتعتتتتتتتتتتتتتتديل عمتتتتتتتتتتتتتتى  المبرمجتتتتتتتتتتتتتتة وتفستتتتتتتتتتتتتتر الباح تتتتتتتتتتتتتتة ذلتتتتتتتتتتتتتت  بتتتتتتتتتتتتتتأج الشتتتتتتتتتتتتتتركات

برامجهتتتتتتتتتتتا حستتتتتتتتتتتب متتتتتتتتتتتا يطمتتتتتتتتتتتب زبائنهتتتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتتتالذ  احتياجتتتتتتتتتتتات العمتتتتتتتتتتتل المدصصتتتتتتتتتتتة لهتتتتتتتتتتت ، 
( 2557)قتتتتتتتتتتتتاعود،  ودراستتتتتتتتتتتتة( 2559وتتفتتتتتتتتتتتت  دتتتتتتتتتتتتذ  النتيجتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتت  دراستتتتتتتتتتتتة ) بتتتتتتتتتتتتو عمتتتتتتتتتتتتر، 

 (.2555ودراسة ) بو سبت، 
 

 )تالشميل(مقيمات الجي ة في الترامج المباست   االلك رين   المس خ م  الم عمق  . 7
 و% ودتتت77025المتوستتتط الحستتتابي النستتتبي يستتتاوي  ج ( 4-24جتتتدول رقتتت  )يتهتتت  متتتج 

 tمتج قيمتة  كبتر ودتي  6.143 المحسوبة تساوي t%م وقيمة 65مج الوزج النسبي المحايد م كبر 
مما يدل عمتى  5055مج   قلودي  50555، ومستوى الداللة تساوي 2.04الجدولية والتي تساوي 

لكترونيتتتتة المطبقتتتة حاليتتتتًا بالجامعتتتتات الفمستتتطينية تمتتتتتاز بالشتتتتمول عنتتتتد المحاستتتتبية اال البتتترام  ج 
 .α=  5055داللة مستوى 
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 (4-34ج يل رقم )
 بم ل فقرات المبير األيل: مقيمات الجي ة في الترامج المباست   االلك رين   المس خ م  

 )تالشميل(الم عمق  

الم يسط  الفقرات م
 البساتي

الم يسط 
البساتي 

 النستي

 tق م  
مس يى 
 ال الل 

 0.000 4.876 75.63 3.78 المستدد  متكامل. البرنام  المحاسبي 1

البرنتتتتتام  المعمومتتتتتات المستتتتتتدرجة متتتتتج  2
 المستدد  وافية وكافية. المحاسبي

4.06 81.25 7.915 0.000 

يوجتتد دليتتل مكتتتوب ل جتتراذات المتبعتتة  3
 البرنام  المحاسبيعج كيفية استددا  

3.78 75.63 4.533 0.000 

دليل ارجراذات الموجود واه  وشامل  4
 ل جراذات المتبعة

3.78 75.63 4.876 0.000 

دليل تجراذات الموجود سهل االستتددا   5
 ويتطاب  م  آليات العمل.

3.91 78.13 5.522 0.000 

 0.000 6.143 77.25 3.86 جم ع الفقرات 

 2054م تساوي 31م م و درجة حرية5055الجدولية عند مستوى داللة م  tقيمة 
جتتتتتتتتتتتددا فتتتتتتتتتتتي نبالشتتتتتتتتتتتمولية التتتتتتتتتتتتي ال الجتتتتتتتتتتتادزة المحاستتتتتتتتتتتبية  البتتتتتتتتتتترام ويرجتتتتتتتتتتت  تمتتتتتتتتتتتت  
تصتتتتتتتتم  وتنفتتتتتتتتذ عمتتتتتتتتى  ستتتتتتتتاس تمبيتتتتتتتتة  وستتتتتتتت  شتتتتتتتتريحة ممكنتتتتتتتتة تلتتتتتتتتى  نهتتتتتتتتا  ي برنتتتتتتتتام  دتتتتتتتتاص 

ج ، كمتتتتتتتتتتتتتتا  متتتتتتتتتتتتتتج المستتتتتتتتتتتتتتتددميج مهمتتتتتتتتتتتتتتا ادتمفتتتتتتتتتتتتتتت ادتصاصتتتتتتتتتتتتتتاته  ومستتتتتتتتتتتتتتتويات  عمتتتتتتتتتتتتتتاله 
 متتتتتتتتتا  ديتتتتتتتتتارات وتقتتتتتتتتتارير ك يتتتتتتتتترة جتتتتتتتتتدًا ربمتتتتتتتتتا  المستتتتتتتتتتدد  ددا  البتتتتتتتتترام  الجتتتتتتتتتادزة يجعتتتتتتتتتلاستتتتتتتتتت
ه، وتتفتتتتتتتتت   فكتتتتتتتتتار و ستتتتتتتتتاليب جديتتتتتتتتتدة تستتتتتتتتتهل وتطتتتتتتتتتور عممتتتتتتتتت هعطيتتتتتتتتتوتعنهتتتتتتتتتا  كتتتتتتتتتوج غتتتتتتتتتافالً ي

 (.2556( ودراسة ) حمد، 2557)قاعود،  دراسةدذ  النتيجة م  
 

 )تاألمان(مقيمات الجي ة في الترامج المباست   االلك رين   المس خ م  الم عمق  . 8
 و% ودتتت95047 الحستتتابي النستتتبي يستتتاوي ج المتوستتتط ( 4-25جتتتدول رقتتت  )يتهتتت  متتتج 

متج قيمتة  كبتر ودتي  14.954 المحسوبة تستاوي t%م وقيمة 65مج الوزج النسبي المحايد م كبر 
t  ممتتا يتتدل  5055متتج   قتتلودتتي  50555ستتتوى الداللتتة تستتاوي ، وم2.04الجدوليتتة والتتتي تستتاوي

المحاستبية االلكترونيتة المطبقتة حاليتتًا بالجامعتات الفمستطينية تمتتاز باهمتاج عنتتد  البترام عمتى  ج 
 .α=  5055داللة مستوى 
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 (4-35ج يل رقم )
 بم ل فقرات المبير األيل: مقيمات الجي ة في الترامج المباست   االلك رين   المس خ م  

 )تاألمان(الم عمق  

الم يسط  الفقرات م
 البساتي

الم يسط 
البساتي 

 النستي

 tق م  
مس يى 
 ال الل 

يتتتتتتتوفر عنصتتتتتتر الستتتتتترية فتتتتتتي التتتتتتددول  1
 المستدد . البرنام  المحاسبي

4.56 91.25 12.351 0.000 

تتتتتتتتتتوفر تمكانيتتتتتتتتة تحديتتتتتتتتد الصتتتتتتتتالحيات  2
 لممستددميج.

4.72 94.38 16.731 0.000 

تتتوفر قواعتتد البيانتتات المستتتددمة حمايتتة  3
 جيدة لمبيانات.

4.53 90.63 15.275 0.000 

يوجتتتتتتتتتتد تمكانيتتتتتتتتتتة استتتتتتتتتتترجاع البيانتتتتتتتتتتات  4
 والمعمومات حال فقدانها.

4.28 85.63 8.158 0.000 

 0.000 14.954 90.47 4.52 جم ع الفقرات 

 2054م تساوي 31م م و درجة حرية5055الجدولية عند مستوى داللة م  tقيمة 
تج تتتتتتتتتتتتتوفر اهمتتتتتتتتتتتتاج  متتتتتتتتتتتتر هتتتتتتتتتتتتروري لمحفتتتتتتتتتتتتاظ عمتتتتتتتتتتتتى  ستتتتتتتتتتتترار العمتتتتتتتتتتتتل ويتتتتتتتتتتتتدل عمتتتتتتتتتتتتى 
حتتتتتتتتتترص الشتتتتتتتتتتركات المبرمجتتتتتتتتتتة عمتتتتتتتتتتى تمبيتتتتتتتتتتة حاجتتتتتتتتتتات زبائنهتتتتتتتتتتا كمتتتتتتتتتتا يتتتتتتتتتتدل عمتتتتتتتتتتى وعتتتتتتتتتتي 

متتتتتتتتتتت  دراستتتتتتتتتتتة ) بتتتتتتتتتتتو تدارات الجامعتتتتتتتتتتتة لهتتتتتتتتتتتذ  المستتتتتتتتتتتالة الدطيتتتتتتتتتتترة، وتتفتتتتتتتتتتت  دتتتتتتتتتتتذ  النتيجتتتتتتتتتتتة 
 (.2557)قاعود،  دراسة( و 2559عمر، 

 
 (المناست  مقيمات الجي ة في الترامج المباست   االلك رين   المس خ م  الم عمق  ) ال كمف . 9

 و% ودتتت95047 (  ج المتوستتتط الحستتتابي النستتتبي يستتتاوي4-26جتتتدول رقتتت  )يتهتتت  متتتج 
متج قيمتة  كبتر ودتي  140954المحسوبة تستاوي  t%م وقيمة 65مج الوزج النسبي المحايد م كبر 

t  ممتتا يتتدل  5055متتج   قتتلودتتي  50555، ومستتتوى الداللتتة تستتاوي 2.04الجدوليتتة والتتتي تستتاوي
المحاستتتتبية االلكترونيتتتتة المطبقتتتتة حاليتتتتًا بالجامعتتتتات الفمستتتتطينية تمتتتتتاز بتكمفتهتتتتا  البتتتترام عمتتتتى  ج 

 .α=  5055داللة المناسبة عند مستوى 
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 (4-36)ج يل رقم 
 بم ل فقرات المبير األيل: مقيمات الجي ة في الترامج المباست   االلك رين   المس خ م  

 (المناست  الم عمق  ) ال كمف 

الم يسط  الفقرات م
 البساتي

الم يسط 
البساتي 

 النستي

 tق م  
مس يى 
 ال الل 

تتناستتتتتتتب تكمفتتتتتتتة شتتتتتتتراذ البرنتتتتتتتام  متتتتتتت   1
 الددمات المستفادة منه.

4.16 83.13 7.726 0.000 

تتناستتتتتب تكمفتتتتتة الصتتتتتيانة الستتتتتنوية متتتتت   2
 االستفادة المتحققة منها.

4.16 83.13 9.043 0.000 

 0.000 14.954 90.47 4.52 جم ع الفقرات 

 2054م تساوي 31م م و درجة حرية5055الجدولية عند مستوى داللة م  tقيمة 
البتتتتتتتتتتتتترام  الجتتتتتتتتتتتتتادزة تبتتتتتتتتتتتتتاع لشتتتتتتتتتتتتتركات ومؤسستتتتتتتتتتتتتات مدتمفتتتتتتتتتتتتتة ويرجتتتتتتتتتتتتت  ذلتتتتتتتتتتتتت  تلتتتتتتتتتتتتتى  ج 

فتتتتتتتتتتتتتتوزع تكمفتتتتتتتتتتتتة شتتتتتتتتتتتترائها عمتتتتتتتتتتتتى عتتتتتتتتتتتتدد كبيتتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتج المستتتتتتتتتتتتتددميج، كمتتتتتتتتتتتتا  ج الدتتتتتتتتتتتتدمات 
الجتتتتتتتتتادزة تقمتتتتتتتتتل متتتتتتتتتج  فتتتتتتتتتالبرام  المحاستتتتتتتتتبيةمتتتتتتتتتج تكمفتهتتتتتتتتتا،  كبتتتتتتتتتر المستتتتتتتتتتفادة منهتتتتتتتتتا غالبتتتتتتتتتًا 

التكمفتتتتتتتتتة متتتتتتتتتج حيتتتتتتتتتث  نهتتتتتتتتتا تنجتتتتتتتتتز العمتتتتتتتتتل المطمتتتتتتتتتوب بوقتتتتتتتتتت قميتتتتتتتتتل وجهتتتتتتتتتد قميتتتتتتتتتل مقارنتتتتتتتتتة 
دراستتتتتتتتة دوي التتتتتتتتذي يتطمتتتتتتتتب وقتتتتتتتتتًا وجهتتتتتتتتدًا كبيتتتتتتتتريج، وتتفتتتتتتتت  دتتتتتتتتذ  النتيجتتتتتتتتة متتتتتتتت  بالعمتتتتتتتتل اليتتتتتتتت
 (.2557)قاعود،  دراسةو  (2511)تسماعيل ، 
 

الصة ان   ت ةيفرمقيمات الجي ة في الترامج المباسةت   االلك رين ة  المسة خ م  الم عمقة  ). 01
 المناست (

 و% ودتتت87092  ج المتوستتتط الحستتتابي النستتتبي يستتتاوي( 4-27جتتتدول رقتتت  )يتهتتت  متتتج 
 tمج قيمة  كبر ودي  10.334 المحسوبة تساوي t%م وقيمة 65مج الوزج النسبي المحايد م كبر 

مما يدل عمتى  5055مج   قلودي  50555، ومستوى الداللة تساوي 2.04الجدولية والتي تساوي 
فر الصتتتيانة المحاستتتبية االلكترونيتتتة المطبقتتتة حاليتتتًا بالجامعتتتات الفمستتتطينية تمتتتتاز بتتتتو  البتتترام  ج 

 .α=  5055داللة المناسبة عند مستوى 
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 (4-37ج يل رقم )
 بم ل فقرات المبير األيل: مقيمات الجي ة في الترامج المباست   االلك رين   المس خ م  

 الص ان  المناست ( ت يفرالم عمق  )

الم يسط  الفقرات م
 البساتي

الم يسط 
البساتي 

 النستي

 tق م  
مس يى 
 ال الل 

يتتتتتتوفر عنصتتتتتر الصتتتتتيانة المقدمتتتتتة متتتتتج  1
 الشركة المنتجة لمنظا .

4.44 88.75 9.680 0.000 

توجتتتتد زيتتتتارات دوريتتتتة لمصتتتتيانة الوقائيتتتتة  2
 تقو  بها الشركة المنتجة لمنظا .

4.34 86.88 7.575 0.000 

يت  تقدي  ددمة الصيانة عند طمبها مج  3
 الشركة المنتجة لمنظا  المطب  بسرعة.

4.41 88.13 9.974 0.000 

 0.000 10.334 87.92 4.40 جم ع الفقرات 

 2054م تساوي 31م م و درجة حرية5055الجدولية عند مستوى داللة م  tقيمة 
الشتتتتركات المبرمجتتتتة عمتتتتى تقتتتتدي  الصتتتتيانة الدوريتتتتة  حتتتترص عمتتتتى يتتتتدل ودتتتتذا 

 وتحقيتتتت  بتتتتل الستتتتو ، فتتتتي ووجوددتتتتاوعنتتتتد الطمتتتتب منهتتتتا وذلتتتت  لمحفتتتتاظ عمتتتتى 
وتتفتتت  دتتتذ  ، ه تمبيتتتة مطتتتالب تلتتتى المجتتتوذ دتتتالل متتتج المنافستتتيج عمتتتى اهستتتبقية

 (.2557)قاعود،  دراسةالنتيجة م  
 



153 

 

)ت ةيفر الرقاتة  مقيمات الجي ة في التةرامج المباسةت   االلك رين ة  المسة خ م  الم عمقة  . 11
 الذا   (

 و% ودتتت63045(  ج المتوستتتط الحستتتابي النستتتبي يستتتاوي 4-28جتتتدول رقتتت  )يتهتتت  متتتج 
مج قيمة   قلودي  1.169 المحسوبة تساوي tقيمة لكج %م و 65الوزج النسبي المحايد م مج كبر 

t  ممتتا يتتدل  5055متتج   كبتترودتتي  50251، ومستتتوى الداللتتة تستتاوي 2.04الجدوليتتة والتتتي تستتاوي
المحاسبية االلكترونية المطبقة حاليًا بالجامعات الفمسطينية ال تمتاز بتوفر الرقابة  البرام عمى  ج 

 .α=  5055داللة الذاتية عند مستوى 
 (4-38ج يل رقم )

 بم ل فقرات المبير األيل: مقيمات الجي ة في الترامج المباست   االلك رين   المس خ م  
 )ت يفر الرقات  الذا   (الم عمق  

الم يسط  الفقرات م
 البساتي

الم يسط 
 البساتي النستي

 tق م  
مس يى 
 ال الل 

ال يمكتتتتتتتتتج تعتتتتتتتتتديل المستتتتتتتتتتندات بعتتتتتتتتتد  1
 طباعتها.

2.91 58.13 -0.432 0.669 

ال يمكج تعديل المستندات بعتد طباعتة  2
 الكشوفات والتقارير التي تشممها.

2.66 53.13 -1.610 0.118 

ال يمكتج طباعتتة  ك تتر متتج  صتتل واحتتد  3
 لمفواتير والمستندات.

2.97 59.38 -0.130 0.897 

ال يمكتتتتتج مستتتتت  المستتتتتتندات والفتتتتتواتير  4
 بعد طباعتها.

2.81 56.25 -0.770 0.447 

يت  االحتفاظ بالمستندات والفواتير بعتد  5
 تلغائها بنفس بياناتها.

3.67 73.33 3.340 0.002 

يمكتتتتتتتتتتج لمنظتتتتتتتتتتا  المطبتتتتتتتتتت  اكتشتتتتتتتتتتا   6
صدار رسائل داصة بها. ذاهدطا  واش

3.44 68.75 1.913 0.065 

تعمتتل قواعتتد البيانتتات المستتتددمة عمتتى  7
 .ةعد  تكرار البيانات المدزن

3.75 75.00 3.645 0.001 

 0.251 1.169 63.45 3.17 جم ع الفقرات 

 2054م تساوي 31م م و درجة حرية5055الجدولية عند مستوى داللة م  tقيمة 
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  و حتتتذ  مستتتتند ودتتتذاطباعتتتة  ك تتتر متتتج  صتتتل تمكتتتج متتتج  المحاستتتبية البتتترام تج معظتتت  
، ولكتتج تفستتير الباح تتة لتتذل  دتتو رغبتتة شتتركات البرمجتتة فتتي تقتتدي  يدتتال  عنصتتر الرقابتتة التتذاتي

تستتتهيالت لممحاستتتبيج بهتتتد  دتتتدمته  والحتتتل لتتتذل  دتتتو فتتتي عتتتد  تتتتوفير دتتتذ  الصتتتالحية لجميتتت  
اًل الستددامها عند الهرورة ويت  مراجعته ومستائمته عنهتا المستددميج فقط يت  تعطائها لممدير م 

 مج قبل المسئوليج.
 

 األيلى: مقيمات الجي ة في الترامج المباست   االلك رين   المس خ م  المبير بم ل 
% ودتو  كبتر متج 85092(  ج المتوسط الحسابي النستبي يستاوي 4-29يبيج جدول رق  )
الجدولية  tودي  كبر مج قيمة  10.527المحسوبة تساوي  t%م وقيمة 65الوزج النسبي المحايد م

ممتتتا يتتتدل عمتتتى  ج  5055ودتتتي  قتتتل متتتج  50555، ومستتتتوى الداللتتتة تستتتاوي 2.04والتتتتي تستتتاوي 
المحاسبية االلكترونية المطبقة حاليتًا بالجامعتات الفمستطينية تتميتز بتتوفر مقومتات الجتودة  البرام 

 .α=  5055عند مستوى داللة 
 (4-39ج يل رقم )

  بم ل فقرات المبير األيل: مقيمات الجي ة في الترامج المباست   االلك رين   المس خ م  

 الفقرات م
الم يسط 
 البساتي

الم يسط البساتي 
 النستي

 ق م 
t 

مس يى 
 ال الل 

 ال ر  ب

 3 0.000 9.396 86.46 4.32 السرعة 1

 9 0.000 6.172 78.54 3.93 الدقة 2

 4 0.000 11.233 86.33 4.32 والفعاليةالكفاذة  3

 5 0.000 9.955 84.25 4.21 المرونة 4

 6 0.000 11.012 84.17 4.21 المو وقية 5

 8 0.000 7.577 79.69 3.98 المالذمة 6

 10 0.000 6.143 77.25 3.86 الشمول 7

 1 0.000 14.954 90.47 4.52 البياناتو  مج المعمومات  8

 2 0.000 10.334 87.92 4.40 الصيانة والددمة 9

 7 0.000 9.043 83.13 4.16 تكمفة البرام  15

 11 0.251 1.169 63.45 3.17 الرقابة الذاتية 11

  0.000 10.527 80.92 4.05 جم ع الفقرات 

 2054م تساوي 31م و درجة حريةم 5055الجدولية عند مستوى داللة م   tقيمة 
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المحاسبية تمتعت بكل مقومات الجودة ما عدا الرقابة لقد تبيج مما سب   ج البرام  
 الذاتية.

 
 :  يفر المقيمات الما    بم ل المبير الثاني : 
( والذي يبيج آراذ 4-35لمعينة الواحدة والنتائ  مبينة في جدول رق  ) tت  استددا  ادتبار 

تنازليا حسب المتوسط ( مرتبة توفر المقومات المادية) فراد عينة الدراسة في المحور ال اني 
 الحسابي النسبي كما يمي

متتج   قتلم ودتي  0.000%م ومستتوى الداللتة م83.75مبمتف التوزج النستبي م  6فتي الفقترة  رقت  م .1
يوجتتتد شتتتبكة اتصتتتاالت لنقتتتل البيانتتتات بتتتيج اهجهتتتزة ممتتتا يتتتدل عمتتتى الموافقتتتة عمتتتى  نتتته م 5055
 (.2555دراسة ) بو سبت، وتتف  دذ  النتيجة م   مالمدتمفة

  قتتلم ودتتي  0.000%م  ومستتتوى الداللتتة م80.63مبمتتف التتوزج النستتبي فقتتد م 5الفقتترة  رقتت  م متتا  .2
يتتتوفر نظتتتا  المعمومتتتات المحاستتتبي نظتتت  قواعتتتد ممتتتا يتتتدل عمتتتى الموافقتتتة عمتتتى تنتتته م 5055متتتج 

 (.2555دراسة ) بو سبت، وتتف  دذ  النتيجة م   مبيانات مناسبة
م ودتتي 0.000%م  ومستتتوى الداللتتة م80.00مبمتتف التتوزج النستتبي  فقتتدم 1فقتترة  رقتت  موبالنستتبة لم .3

يتتتوفر  جهتتزة كمبيتتوتر حدي تتة الستتتددامها ممتتا يتتدل عمتتى الموافقتتة عمتتى تنتته م 5055متتج   قتتل
ودراستة  (2559وتتف  دذ  النتيجة مت  دراستة ) بتو عمتر،  مهمج نظا  المعمومات المحاسبي

 (.2555) بو سبت، 
متتج   قتتلم ودتتي  0.000%م ومستتتوى الداللتتة م79.38مج النستتبي بمتتف التتوز م 4الفقتترة رقتت  موفتتي  .4

 ميت  استددا  برام  محاسبية كفؤة لمتستجيل المحاستبيمما يدل عمى الموافقة عمى تنه م 5055
 .(2559وتتف  دذ  النتيجة م  دراسة ) بو عمر، 

متتج  ل قتتم ودتتي 0.000%م  ومستتتوى الداللتتة م77.50مبمتتف التتوزج النستتبي م 7فتتي الفقتترة  رقتت  م .5
اردارة تستتتتتعى بشتتتتتكل مستتتتتتمر لتطتتتتتوير اهجهتتتتتزة ممتتتتتا يتتتتتدل عمتتتتتى الموافقتتتتتة عمتتتتتى تج م 5055

 م.والبرمجيات ووسائل االتصال المستددمة في النظا 

متتتج   قتتتلم ودتتتي 0.000%م ومستتتتوى الداللتتتة م75.00مبمتتتف التتتوزج النستتتبي م 2فتتتي الفقتتترة رقتتت  م .6
 م.الكمبيوتر بشكل دورييت  صيانة  جهزة مما يدل عمى الموافقة عمى تنه م 5055

متتج   قتتلم ودتتي  5.551%م ومستتتوى الداللتتة م73.75مبمتتف التتوزج النستتبي م 3فتتي الفقتترة رقتت  م .7
يوجتتد وستتائل اتصتتال الكترونيتتة مناستتبة لمتتربط بتتتيج ممتتا يتتدل عمتتى الموافقتتة عمتتى تنتته م 5055

 (.2556وتتف  دذ  النتيجة م  دراسة ) حمد،   م جزاذ النظا 

توفر المقومات المتوسط الحسابي لجمي  فقرات المحور ال اني )وبصفة عامة يتبيج  ج 
مج الوزج  كبر  و% ود78057، والمتوسط الحسابي النسبي يساوي 3093( تساوي المادية
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الجدولية  tمج قيمة  كبر ودي   6.779المحسوبة تساوي t%م وقيمة 65النسبي المحايد م
توفر مما يدل عمى  5055مج  قل ودي  50555ومستوى الداللة تساوي  2054والتي تساوي 

 .المقومات المادية
 (4-21ج يل رقم )

 ( يفر المقيمات الما   ) الثاني بم ل فقرات المبير 

الم يسط  الفقرات م
 البساتي

الم يسط 
البساتي 

 النستي

 tق م  
مس يى 
 ال الل 

يتتتتوفر  جهتتتزة كمبيتتتوتر حدي تتتة الستتتتددامها  1
 0.000 6.177 80.00 4.00 همج نظا  المعمومات المحاسبي.

 0.000 4.176 75.00 3.75 يت  صيانة  جهزة الكمبيوتر بشكل دوري 2

يوجتتتتتد وستتتتتائل اتصتتتتتال الكترونيتتتتتة مناستتتتتبة  3
 0.001 3.566 73.75 3.69 لمربط بيج  جزاذ النظا .

يت  استددا  بترام  محاستبية كفتؤة لمتستجيل  4
 0.000 5.483 79.38 3.97 المحاسبي

يتتتتتوفر نظتتتتتا  المعمومتتتتتات المحاستتتتتبي نظتتتتت   5
 0.000 8.395 80.63 4.03 قواعد بيانات مناسبة.

يوجتتتد شتتتبكة اتصتتتاالت لنقتتتل البيانتتتات بتتتيج  6
 0.000 8.609 83.75 4.19 اهجهزة المدتمفة

تستتتتتتتتعى اردارة بشتتتتتتتتكل مستتتتتتتتتمر لتطتتتتتتتتوير  7
اهجهتتتتتتزة والبرمجيتتتتتتات ووستتتتتتائل االتصتتتتتتال 

 في النظا المستددمة 
3.88 77.50 5.685 0.000 

 0.000 6.779 78.57 3.93 جم ع الفقرات 

 2054م تساوي 31م م و درجة حرية5055الجدولية عند مستوى داللة م  tقيمة 
 بأدميتة غتزة قطتاع الجامعتات الفمستطينية فتيلتدى  المتزايتد التوعي تلتى ذلت  ةالباح ت وترجت 

اهجهزة ووسائل االتصال االلكترونية والشبكات والبرام  المحاستبية وذلت  متج  جتل  بأحدث التزود
مواكبة التطورات والمستجدات والمساعدة في تنجاز اهعمال المحاسبية بالسرعة والكفاذة المطموبة 
وذلتتت  لعتتتد  تمكانيتتتة استتتتددا  النظتتتا  اليتتتدوي متتت  كبتتتر حجتتت  دتتتذ  الجامعتتتات وزيتتتادة عتتتدد طالبهتتتا 

 وذل  رغبة مج الجامعات بتحقي  الميزة التنافسية لها. وموظفيها
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 :  يفر المقيمات التشر   بم ل المبير الثالث : 
( والذي يبيج آراذ  فراد 31لمعينة الواحدة والنتائ  مبينة في جدول رق  ) tت  استددا  ادتبار 
حسب المتوسط الحسابي ( مرتبة تنازليا توفر المقومات البشريةال الث )عينة الدراسة في المحور 

 :النسبي كما يمي
متتتج   قتتل وم ودتتت0.000%م ومستتتتوى الداللتتة م86.25مبمتتف التتتوزج النستتبي م 1فتتي الفقتترة  رقتتت  م .1

المحاسبوج يتمتعوج بمستوى مهني يتناسب م  المهتا  مما يدل عمى الموافقة عمى تج م 5055
( ومتتتتت  دراستتتتتة 2556وتتفتتتتت  دتتتتتذ  النتيجتتتتتة متتتتت  دراستتتتتة ) حمتتتتتد،  مواهعمتتتتتال المطموبتتتتتة متتتتتنه 

 (.2511)تسماعيل، 

  قتل وم ودت0.000%م ومستتوى الداللتة م85.00مبمف التوزج النستبي  فقدم 3في الفقرة  رق  م ما  .2
المحاستتبوج يمتمكتتوج المهتتارات الالزمتتة لتطتتوير ممتتا يتتدل عمتتى الموافقتتة عمتتى تج م 5055متتج 

 م.النظا  المحاسبي

 وم ودتت 0.000%م ومستتتوى الداللتتة م84.38مي بمتتف التتوزج النستتب فقتتدم 2وبالنستتبة لمفقتترة  رقتت  م .3
يوجتتد لتتدى المحاستتبيج المستتتددميج لمنظتتا  نتته م ممتتا يتتدل عمتتى الموافقتتة عمتتى  5055متتج   قتتل

 م.المعرفة بالقواعد والمعايير المحاسبية

متتتج   قتتل وم ودتتت0.000%م ومستتتتوى الداللتتة م80.63مبمتتف التتتوزج النستتبي م 4فتتي الفقتترة  رقتتت  م .4
المبرمجوج يتمتعوج بمستوى مهني يتناسب م  المهتا  ج م مما يدل عمى الموافقة عمى  5055

 م.واهعمال المطموبة منه 

متتج   قتتل وم ودتت 0.000%م  ومستتتوى الداللتتة م78.13مبمتتف التتوزج النستتبي م  8فتتي الفقتترة رقتت  م .5
  لدعمتتتال يوجتتد لتتتدى محممتتي النظتتا  تصتتتور واهتتنتتته م ممتتا يتتدل عمتتتى الموافقتتة عمتتى  5055

 م.المحاسبية

مج   قل وم ود 0.000%م  ومستوى الداللة م77.50مبمف الوزج النسبي  م  9في الفقرة  رق  مو  .6
محممتتتي النظتتتا  يمتمكتتتوج المهتتتارات الالزمتتتة لتطتتتوير ج م متتتى عممتتتا يتتتدل عمتتتى الموافقتتتة  5055

 م.النظا  المحاسبي

متتج   قتتل وم ودتت0.000الداللتتة م %م  ومستتتوى76.88مبمتتف التتوزج النستتبي م 7فتتي الفقتترة  رقتت  مو  .7
محممتتي النظتتا  يتمتعتتوج بمستتتوى مهنتتي يتناستتب متت  ج م ممتتا يتتدل عمتتى الموافقتتة عمتتى  5055

 م.المها  واهعمال المطموبة منه 

متتتج   قتتل وم ودتتت0.000%م ومستتتتوى الداللتتة م75.63مبمتتف التتتوزج النستتبي م 5فتتي الفقتترة  رقتتت  م .8
لدى المبترمجيج لمنظتا  تصتور واهت  لدعمتال  يوجدم  نه  مما يدل عمى الموافقة عمى 5055

 م.المحاسبية
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متتتج   قتتل وم ودتتت 0.003%م ومستتتتوى الداللتتة م73.75مبمتتف التتتوزج النستتبي م 6فتتي الفقتترة رقتتت  م .9
المبترمجيج يمتمكتوج المهتارات الالزمتة لتطتوير النظتا  ج م   مما يدل عمى الموافقتة عمتى 5055

 م.المحاسبي

توفر المقومات حسابي لجمي  فقرات المحور ال الث )وبصفة عامة يتبيج  ج المتوسط ال
مج الوزج  كبر  و% ود79079، والمتوسط الحسابي النسبي يساوي 3099( تساوي البشرية

الجدولية  tمج قيمة  كبر ودي 6.720 المحسوبة تساوي  t%م وقيمة 65النسبي المحايد م
توفر مما يدل عمى  5055مج   قلودي  50555، ومستوى الداللة تساوي 2054والتي تساوي 

 المقومات البشرية
 (4-20ج يل رقم )
 ( يفر المقيمات التشر   بم ل فقرات المبير الثالث )

الم يسط  الفقرات م
 البساتي

الم يسط 
البساتي 

 النستي

 tق م  
مس يى 
 ال الل 

يتمتتت  المحاستتبوج بمستتتوى مهنتتي يتناستتب متت   1
 المها  واهعمال المطموبة منه 

4.31 86.25 7.974 0.000 

يوجتتتتتتد لتتتتتتدى المحاستتتتتتبيج المستتتتتتتددميج لمنظتتتتتتا   2
 المعرفة بالقواعد والمعايير المحاسبية

4.22 84.38 7.606 0.000 

يمتمتتتت  المحاستتتتبوج المهتتتتارات الالزمتتتتة لتطتتتتوير  3
 النظا  المحاسبي

4.25 85.00 8.803 0.000 

يتمتتت  المبرمجتتوج بمستتتوى مهنتتي يتناستتب متتت   4
 المطموبة منه  المها  واهعمال

4.03 80.63 6.254 0.000 
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الم يسط  الفقرات م
 البساتي

الم يسط 
البساتي 

 النستي

 tق م  
مس يى 
 ال الل 

يوجتتتتد لتتتتدى المبتتتترمجيج لمنظتتتتا  تصتتتتور واهتتتت   5
 لدعمال المحاسبية

3.78 75.63 3.917 0.000 

يمتمتتتت  المبتتتترمجيج المهتتتتارات الالزمتتتتة لتطتتتتوير  6
 النظا  المحاسبي

3.69 73.75 3.163 0.003 

يتمت  محممي النظا  بمستوى مهني يتناسب م   7
 المها  واهعمال المطموبة منه 

3.84 76.88 4.543 0.000 

يوجتتتتتتد لتتتتتتدى محممتتتتتتي النظتتتتتتا  تصتتتتتتور واهتتتتتتت   8
 لدعمال المحاسبية

3.91 78.13 5.150 0.000 

يمتم  محممتي النظتا  المهتارات الالزمتة لتطتوير  9
 النظا  المحاسبي

3.88 77.50 4.761 0.000 

 0.000 6.720 79.79 3.99 جم ع الفقرات 

 2054م تساوي 31م م و درجة حرية5055الجدولية عند مستوى داللة م  tقيمة 
بتأج  عمت  عمتى باتتت  غزة قطاع  ج تدارة الجامعات الفمسطينية في تلى ذل  ةالباح  وترج 

 شتداص  فهي تعمتل عمتى توظيت  لذل  لها المكاسب  د   حد دو البشرى العنصر في االست مار
مج دتالل تعطتائه  دورات  وذوى االدتصاص وتعمل دائمًا عمى رف  كفاذته  الشهادات حممة مج

فتتي مجتتال  عمتتاله ، بحيتتث  ج المقومتتات الماديتتة وحتتددا غيتتر كافيتتة لنجتتاح العمتتل هج اهفتتراد دتت  
دراستة ) بتو ستبت، تتف  دتذ  النتيجتة مت  مج يقو  بلددال البيانات والتعامل م  اهجهزة والبرام ، 

2555.) 
 

المباست   االلك رين   عمى  مت   باجات يرغتات  نظم المعميماتق رة  بم ل المبير الراتع : 
 .المس خ م ن
( والذي يبيج آراذ 32لمعينة الواحدة والنتائ  مبينة في جدول رق  ) t  استددا  ادتبار ت

المحاسبية االلكترونية عمى تمبية  نظ  المعموماتقدرة الراب  )في المحور  فراد عينة الدراسة 
 :( مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي النسبي كما يميحاجات ورغبات المستددميج
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  قتتلم ودتتي  0.000%م ومستتتوى الداللتتة م83.75مبمتتف التتوزج النستتبي م 1فتتي الفقتترة  رقتت  م .1
المحاستبي المستتدد  يعمتل عمتى تمبيتة النظتا  ج م مما يدل عمى الموافقة عمى  5055مج 

 م.حاجات ورغبات المستددميج

  قتلم ودتي  0.000%م ومستتوى الداللتة م83.13مبمتف التوزج النستبي م 4في الفقرة  رق  مو  .2
يوجتد رهتا متج قبتل المستتددميج عمتى كفايتة نه م مما يدل عمى الموافقة عمى  5055مج 

 م.المعمومات الناتجة مج النظا  المحاسبي

م ودي  0.000%م ومستوى الداللة م81.88مبمف الوزج النسبي  فقدم 5ي الفقرة  رق  مف ما  .3
ال يوجد تشكي  مج قبل المستددميج في نه م مما يدل عمى الموافقة عمى  5055مج   قل

 م.جودة المعمومات الناتجة عج النظا  المحاسبي

م 0.000ومستتتتوى الداللتتتة م%م 81.25مبمتتتف التتتوزج النستتتبي  فقتتتدم 6فقتتترة  رقتتت  موبالنستتتبة لم .4
المستتتددميج يستتتطيعوج االعتمتتاد ج م ممتتا يتتدل عمتتى الموافقتتة عمتتى  5055متتج   قتتلودتتي 

عمتتتى المعمومتتتات الناتجتتتة عتتتج النظتتتا  المحاستتتبي لغايتتتات مقارنتتتة اهعمتتتال بتتتيج الستتتنوات 
 م.المدتمفة

  قتل م ودتي 0.000%م ومستتوى الداللتة م80.63مبمتف التوزج النستبي م 7في الفقرة  رق  مو  .5
يتتت  االعتمتتاد عمتتى المعمومتتات الناتجتتة عتتج ه م نتتممتتا يتتدل عمتتى الموافقتتة عمتتى  5055متتج 

 م.النظا  المحاسبي في اتداذ القرارات المناسبة

  قتتلم ودتتي 0.000%م ومستتتوى الداللتتة م78.75مبمتتف التتوزج النستتبي م 2فتتي الفقتترة  رقتت  مو  .6
المستتددميج عمتى سترعة  يوجد رها متج قبتلم  نه مما يدل عمى الموافقة عمى 5055مج 

 م.ورود المعمومات مج النظا  المحاسبي

  قتلم ودتي  0.000%م ومستتوى الداللتة م78.75مبمتف التوزج النستبي  م3في الفقترة  رقت  مو  .7
يوجد رها مج قبل المستددميج عمى دقة المعمومات م  نهمما يدل عمى الموافقة عمى  5055مج 

 م. الناتجة مج النظا  المحاسبي

نظ  قدرة لجمي  فقرات المحور الراب  ) عامة يتبيج  ج المتوسط الحسابيوبصفة 
، 4056( تساوي المحاسبية االلكترونية عمى تمبية حاجات ورغبات المستددميج المعمومات

% م 65مج الوزج النسبي المحايد م  كبر % ودي  81016والمتوسط الحسابي النسبي يساوي 
، ومستوى 2054الجدولية والتي تساوي  tمج قيمة  كبر  ودي 80188المحسوبة تساوي  tوقيمة 

المحاسبية  نظ  المعموماتقدرة مما يدل عمى  5055مج  قل ودي  50555الداللة تساوي 
 .االلكترونية عمى تمبية حاجات ورغبات المستددميج
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 (4-23ج يل رقم )
االلك رين   عمى  مت   باجات المباست    نظم المعميماتق رة  بم ل فقرات المبير الراتع )

 (يرغتات المس خ م ن

الم يسط  الفقرات م
 البساتي

الم يسط 
البساتي 

 النستي

 tق م  
مس يى 
 ال الل 

النظتتتا  المحاستتتبي المستتتتدد  يعمتتتل عمتتتى تمبيتتتة  1
 حاجات ورغبات المستددميج

4.19 83.75 9.698 0.000 

يوجتتد رهتتا متتج قبتتل المستتتددميج عمتتى ستترعة  2
 المعمومات مج النظا  المحاسبيورود 

3.94 78.75 6.623 0.000 

يوجتتتتد رهتتتتا متتتتج قبتتتتل المستتتتتددميج عمتتتتى دقتتتتة  3
 المعمومات الناتجة مج النظا  المحاسبي

3.94 78.75 5.805 0.000 

يوجتتتد رهتتتا متتتج قبتتتل المستتتتددميج عمتتتى كفايتتتة  4
 المعمومات الناتجة مج النظا  المحاسبي

4.16 83.13 8.532 0.000 

ال يوجد تشكي  مج قبل المستددميج في جودة  5
 المعمومات الناتجة عج النظا  المحاسبي 

4.09 81.88 8.979 0.000 

يستطي  المستددميج االعتماد عمى المعمومتات  6
الناتجتتتة عتتتج النظتتتا  المحاستتتبي لغايتتتات مقارنتتتة 

 اهعمال بيج السنوات المدتمفة
4.06 81.25 6.338 0.000 

عمتتتتتى المعمومتتتتتات الناتجتتتتتة عتتتتتج يتتتتتت  االعتمتتتتتاد  7
 النظا  المحاسبي في اتداذ القرارات المناسبة

4.03 80.63 5.493 0.000 

 0.000 8.188 81.16 4.06 جم ع الفقرات 

 2054م تساوي 31م م و درجة حرية5055الجدولية عند مستوى داللة م  tقيمة 
د ت  ت بات  ج البرام  المحاسبية تتص  بمقومات الجودة، كما تتوفر المقومات الماديتة لق

عمتى تشتباع حاجتات  قادرة فهذ  النظ المحاسبية االلكترونية، لذا لنظ  المعمومات والبشرية المناسبة 
 ورغبات المستددميج المتنوعة.
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األمثل لنظم  االس خ ام الجامعات عميالمعيقات ال ي  ب  من ق رة :  الخامس بم ل المبير 
 ياخ تار الفرض   األيلى :ياخ تار الفرض   الخامس   المعميمات المباست   االلك رين  

لنظم األمثل  االس خ ام غزة عمي الجامعات الفمسط ن   في قطاع ق رة من  ب  معيقات  يج 
 .α=  1015 الل   عن  مس يى المباست   االلك رين  المعميمات 

( والذي يبيج آراذ 33لمعينة الواحدة والنتائ  مبينة في جدول رق  ) tت  استددا  ادتبار 
 المعوقات التي تحد مج قدرة الجامعات عميالدامس ) فراد عينة الدراسة في المحور 

مرتبة تنازليا حسب المتوسط  (المحاسبية االلكترونية لنظ  المعموماتاهم ل  االستددا 
 :ما يميالحسابي النسبي ك

  كبترم ودتي  0.513%م ومستتوى الداللتة م63.13مبمتف التوزج النستبي م  1في الفقرة رق  م .1
قمتة كفتاذة المتعتامميج مت  البترام  المحاستتبية ج م ممتا يتدل عمتى الموافقتة عمتتى  5055متج 

 م. مج االستددا  اهم ل لها بدرجة متوسطة االلكتروني يمن 

  كبترم ودتي 1.000%م ومستتوى الداللتة م60.00م بمف التوزج النستبي م 2في الفقرة رق  مو  .2
متتتج قبتتتل  بدرجتتتة متوستتتطة يوجتتتد مقاومتتتةنتتته م الموافقتتتة عمتتتى  ممتتتا يتتتدل عمتتتى 5055متتتج 

م وتتفتتت  دتتذ  النتيجتتة متتت  العتتامميج بالجامعتتة لمتعامتتل متتت  البتترام  المحاستتبية االلكترونيتتة
 .(2555( و)الشنت ، 2555دراسة ) بو سبت، 

  كبرم ودي 0.423%م ومستوى الداللة م56.25مبمف الوزج النسبي م 5الفقرة رق  مفي  ما  .3
ارتفتتاع تكمفتتة البتترام  المحاستتبية االلكترونيتتة ج م الموافقتتة عمتتى  ممتتا يتتدل عمتتى 5055متتج 

 م.مج االستددا  اهم ل لها بدرجة متوسطة بالمقارنة م  فائدتها يحد

م ودي 0.283%م ومستوى الداللة م55.00مبمف الوزج النسبي  فقدم 4فقرة رق  موبالنسبة لم .4
المحاستتتبية لمبتتترام  التكمفتتتة المرتفعتتتة ج م ممتتتا يتتتدل عمتتتى الموافقتتتة عمتتتى  5055متتتج   كبتتتر

 م.مج االستددا  اهم ل لها  بدرجة متوسطة االلكترونية تحد

مج   قلدي م و 0.030%م ومستوى الداللة م50.63مبمف الوزج النسبي م 3في الفقرة رق  مو  .5
عتتتتتد  قناعتتتتتة اردارة والمستتتتتتددميج بالبيانتتتتتات ج م ممتتتتتا يتتتتتدل عمتتتتتى الموافقتتتتتة عمتتتتتى  5055

 م.المحاسبية االلكترونية يحد مج االستددا  اهم ل لهاالبرام  المستدرجة مج 

المعوقتات التتي وبصفة عامة يتبيج  ج المتوسط الحسابي لجمي  فقرات المحور الدامس )
( تستاوي المحاستبية االلكترونيتة لتنظ  المعمومتاتاهم تل  االستتددا  عمتيتحتد متج قتدرة الجامعتات 

متتتتج التتتتوزج النستتتتبي المحايتتتتد   قتتتتل% ودتتتتي 57055، والمتوستتتتط الحستتتتابي النستتتتبي يستتتتاوي  2085
 ، 2054الجدوليتة والتتتي تستتاوي  tمتج قيمتتة   قتتلودتي  50788المحستتوبة تستاوي  t%م وقيمتة 65م
 متج تحد معوقاتمما يدل عمى عد  وجود  5055مج ر  كبودي  50437مستوى الداللة تساوي  
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المحاستتبية لتنظ  المعمومتتات اهم تتل  االستتتددا ى عمت غتتزة الجامعتتات الفمستتطينية فتي قطتتاع قتدرة
 .α=  5055داللة  بدرجة متوسطة عند مستوى  االلكترونية

 (4-22ج يل رقم )
األمثل  االس خ ام الجامعات عميالمعيقات ال ي  ب  من ق رة  بم ل فقرات المبير الخامس )

 (المباست   االلك رين   لنظم المعميمات

الم يسط  الفقرات م
 البساتي

الم يسط 
البساتي 

 النستي

 tق م  
مس يى 
 ال الل 

المحاستتبية البتترام  قمتتة كفتتاذة المتعتتامميج متت   1
 االلكتروني يمن  مج االستددا  اهم ل لها

3.16 63.13 0.634 0.531 

يوجتتتتد مقاومتتتتتة متتتتتج قبتتتتتل العتتتتتامميج بالجامعتتتتتة  2
 المحاسبية االلكترونية البرام  لمتعامل م  

3.00 60.00 0.000 1.000 

عتتتتتد  قناعتتتتتة اردارة والمستتتتتتددميج بالبيانتتتتتات  3
المحاسبية االلكترونية البرام  المستدرجة مج 

 يحد مج االستددا  اهم ل لها
2.53 50.63 -2.279 0.030 

المحاستتتتتتتتتتتتتبية مبتتتتتتتتتتتتترام  المرتفعتتتتتتتتتتتتتة لالتكمفتتتتتتتتتتتتتة  4
 االلكترونية تحد مج االستددا  اهم ل لها

2.75 55.00 -1.092 0.283 

المحاستتتبية االلكترونيتتتة البتتترام  ارتفتتتاع تكمفتتتة  5
بالمقارنتتتتتة متتتتت  فائتتتتتدتها يحتتتتتد متتتتتج االستتتتتتددا  

 اهم ل لها
2.81 56.25 -0.812 0.423 

 0.437 0.788- 57.00 2.85 جم ع الفقرات 

 2054م تساوي 31م م و درجة حرية5055الجدولية عند مستوى داللة م  tقيمة 
وتفسر الباح ة ذل  بأج الجامعات الفمسطينية  صبحت عمى قناعة بأج المزايا التي 
تحصل عميها مج النظ  المحاسبية االلكترونية تفو  التكالي  التي تدفعها، كما يتف  ذل  م  

  باستددا  التكنولوجيا الحدي ة التي توفر عميه الجهد والوقت توفر العنصر البشري المؤدل والمقتن
 .في عممه
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 :الثان  الفرض   
( تة ن  ةيفر مقيمةةات α=  1015 يجة  عيقة  ار تةاط ذات  اللة  إبصةائ   عنة  مسة يى  اللة  )

 المباست   االلك رين   يالق رة عمى  مت   باجات يرغتات المس خ م ن. الترامجالجي ة في 
 البتترام فتتي  كتتل مقتتو  متتج مقومتتات الجتتودةتتت  استتتددا  ادتبتتار بيرستتوج ريجتتاد العالقتتة بتتيج  

 داللتتتتةالمحاستتتتبية االلكترونيتتتتة والقتتتتدرة عمتتتتى تمبيتتتتة حاجتتتتات ورغبتتتتات المستتتتتددميج عنتتتتد مستتتتتوى 
5055  =α .   

 الفرض ات الفرع  :
( ت ن  يفر السرع  α=  1015 يج  عيق  ار تاط ذات  الل  إبصائ   عن  مس يى  الل  ) .0

 المباست   االلك رين   يالق رة عمى  مت   باجات يرغتات المس خ م ن. الترامجفي 

، 5055مج   قلودي  50555(  ج القيمة االحتمالية تساوي 4-34جدول رق  )يته  مج 
، 50349الجدوليتة والتتي تستاوي  rمتج قيمتة  كبتر ودتي  50819المحسوبة تستاوي  rكما  ج قيمة 

بتيج تتوفر السترعة  α=  5055داللتة  عند مستوىعالقة ذات داللة تحصائية ل عمى وجود مما يد
 .المحاسبية االلكترونية والقدرة عمى تمبية حاجات ورغبات المستددميج البرام في 

 (4-24ج يل رقم )
المباست   االلك رين   يالق رة عمى  مت   باجات  الترامجمعامل االر تاط ت ن  يفر السرع  في 

 يرغتات المس خ م ن

الق رة عمى  مت   باجات  اإلبصاءات التع 
 يرغتات المس خ م ن

المحاستتتتبية  البتتتترام تتتتتوفر الستتتترعة فتتتتي 
 االلكترونية

 0.819 معامل االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 32 حج  العينة

 50349م  تساوي 35ودرجة حرية م 5055الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
وتفسر الباح ة ذل  بأج المستددميج معنييج بتتوفر السترعة فتي  داذ اهعمتال المحاستبية، 

 االستتفادة يمكتج حتتى والمناستب المطمتوب الوقتت فتي متج يحتاجهتا تلتى المعمومات تصل بحيث
 .منها
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( تة ن  ةيفر ال قة  α=  1015 يج  عيق  ار تةاط ذات  اللة  إبصةائ   عنة  مسة يى  اللة  ) .2
 .المباست   االلك رين   يالق رة عمى  مت   باجات يرغتات المس خ م ن الترامجفي 

 5055متج   قتلودي  50555(  ج القيمة االحتمالية تساوي 4-35جدول رق  )يته  مج 
 50349الجدوليتة والتتي تستاوي   rمج قيمتة كبر ودي  50665المحسوبة تساوي  r، كما  ج قيمة 

بتيج تتوفر الدقتة  α=  5055داللتة  عند مستتوىعالقة ذات داللة تحصائية ، مما يدل عمى وجود 
 .المحاسبية االلكترونية والقدرة عمى تمبية حاجات ورغبات المستددميج البرام في 

 (4-25ج يل رقم )
المباست   االلك رين   يالق رة عمى  مت   باجات  ال ق  في الترامجمعامل االر تاط ت ن  يفر 

 يرغتات المس خ م ن

الق رة عمى  مت   باجات  اإلبصاءات التع 
 يرغتات المس خ م ن

المحاستتتتتتتبية  البتتتتتتترام تتتتتتتتوفر الدقتتتتتتتة فتتتتتتتي 
 االلكترونية

 0.660 معامل االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 32 حج  العينة

 50349م  تساوي 35ودرجة حرية م 5055الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 الصتورة فتي المعمومتات بالحصتول عمتىوتفستر الباح تة ذلت  بتأج المستتددميج معنيتيج 

 تقدير في االعتماد عميها يمكج حتى الدقة مج درجة كبيرة وعمى  دطاذ  ي مج دالية الصحيحة
 .اهحوال تصور واق  في اردارة ومساعدة المستقبل احتماالت

 
( ت ن  يفر المرينة  α=  1015 يج  عيق  ار تاط ذات  الل  إبصائ   عن  مس يى  الل  ) .3

 .المباست   االلك رين   يالق رة عمى  مت   باجات يرغتات المس خ م ن الترامجفي 
 5055متج   قتلودي  50555(  ج القيمة االحتمالية تساوي 4-36جدول رق  )يته  مج 
 50349الجدوليتة والتتي تستاوي   rمج قيمتة كبر ودي  50857المحسوبة تساوي  r، كما  ج قيمة 

بتتتيج تتتتوفر  α=  5055داللتتتة  عنتتتد مستتتتوىعالقتتتة ذات داللتتتة تحصتتتائية ، ممتتتا يتتتدل عمتتتى وجتتتود 
 .درة عمى تمبية حاجات ورغبات المستددميجالمحاسبية االلكترونية والق البرام المرونة في 
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 (4-26ج يل رقم )
المباست   االلك رين   يالق رة عمى  مت   باجات الترامج في  المرين معامل االر تاط ت ن  يفر 

 يرغتات المس خ م ن

الق رة عمى  مت   باجات  اإلبصاءات التع 
 يرغتات المس خ م ن

المحاستتتتبية  البتتتترام تتتتتوفر المرونتتتتة فتتتتي 
 االلكترونية

 0.807 معامل االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 32 حج  العينة

 50349م  تساوي 35ودرجة حرية م 5055الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
وتفستتر الباح تتتة ذلتت  بتتتأج ستتهولة التعامتتتل متت  النظتتتا  ودمتتو  متتتج التعقيتتدات وقدرتتتته عمتتتى 

العمتل المحاستبي اليتومي وعتد  تكدسته ممتا يتؤدي  م  التغيترات دتو  متر هتروري لتستييرالتكي  
 لمحصول عمى المعمومات بالوقت المناسب لممستددميج.

 
( ت ن  يفر الكفاءة α=  1015 يج  عيق  ار تاط ذات  الل  إبصائ   عن  مس يى  الل  ) .4

 .المباست   االلك رين   يالق رة عمى  مت   باجات يرغتات المس خ م ن الترامجفي 
 5055متج   قتلودي  50555(  ج القيمة االحتمالية تساوي 4-37جدول رق  )مج يته  
 50349الجدوليتة والتتي تستاوي  rمج قيمة  كبر ودي  50827المحسوبة تساوي  r، كما  ج قيمة 

بتتتيج تتتتوفر  α=  5055داللتتتة  عنتتتد مستتتتوىعالقتتتة ذات داللتتتة تحصتتتائية ، ممتتتا يتتتدل عمتتتى وجتتتود 
 .االلكترونية والقدرة عمى تمبية حاجات ورغبات المستددميج المحاسبية البرام الكفاذة في 

 (4-27ج يل رقم ) 
المباست   االلك رين   يالق رة عمى  مت   باجات  الكفاءة في الترامجمعامل االر تاط ت ن  يفر 

 يرغتات المس خ م ن

الق رة عمى  مت   باجات  اإلبصاءات التع 
 يرغتات المس خ م ن

المحاستتتتتبية  البتتتتترام تتتتتتوفر الكفتتتتتاذة فتتتتتي 
 االلكترونية

 0.827 معامل االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 32 حج  العينة

 50349م  تساوي 35ودرجة حرية م 5055الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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تقميص ارجراذات الروتينية يدفض مج الوقت والجهتد التالز  لمحصتول عمتى المعمومتات، 
معروهة عمى شكل مدططات ورستو  بيانيتة يستهل متج قراذتهتا كما  ج الحصول عمى معمومات 

 واالستفادة منها مج قبل المستددميج.
 

( تةةة ن  ةةةيفر α=  1015 يجةةة  عيقةةة  ار تةةةاط ذات  اللةةة  إبصةةةائ   عنةةة  مسةةة يى  اللةةة  ) .5
 .المباست   االلك رين   يالق رة عمى  مت   باجات يرغتات المس خ م نالترامج الميثيق   في 

 5055متج   قتلودي  50555(  ج القيمة االحتمالية تساوي 4-38جدول رق  )يته  مج 
 50349الجدوليتة والتتي تستاوي   rمج قيمتة كبر ودي  50751المحسوبة تساوي  r، كما  ج قيمة 

بتتتيج تتتتوفر  α=  5055داللتتتة  عنتتتد مستتتتوىعالقتتتة ذات داللتتتة تحصتتتائية ، ممتتتا يتتتدل عمتتتى وجتتتود 
 .المحاسبية االلكترونية والقدرة عمى تمبية حاجات ورغبات المستددميج البرام المو وقية في 

 (4-28ج يل رقم )
المباست   االلك رين   يالق رة عمى  مت    الترامجفي  الميثيق  معامل االر تاط ت ن  يفر 

 باجات يرغتات المس خ م ن

الق رة عمى  مت   باجات  اإلبصاءات التع 
 يرغتات المس خ م ن

المحاستتتبية  البتتترام تتتتوفر المو وقيتتتة فتتتي 
 االلكترونية

 0.751 معامل االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 32 حج  العينة

 50349م  تساوي 35ودرجة حرية م 5055الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 المصتدر مؤكتدة المعمومتات تكتوج وتفستر الباح تة ذلت  بتأج المستتددميج معنيتيج بتأج

 كانتت فتلذا، لممستتفيديج  قتة محتل دائًمتا يجعمهتا ممتا عمتى  دطتاذ احتوائهتا عتد  تلتى بارهتافة
قترارات  ستتكوجالتتي ستيت  اتداذدتا  القترارات فتلج ، عميهتا يعتمتد وال مو وقتة النظا  غير مدرجات
 داطئة.

 
( ت ن  يفر الميئم  α=  1015 يج  عيق  ار تاط ذات  الل  إبصائ   عن  مس يى  الل  ) .6

 المباست   االلك رين   يالق رة عمى  مت   باجات يرغتات المس خ م ن. الترامجفي 

 5055متج   قتلودي  50555(  ج القيمة االحتمالية تساوي 4-39رق  )يته  مج جدول 
 50349الجدوليتة والتتي تستاوي   rمج قيمتة كبر ودي  50632المحسوبة تساوي  r، كما  ج قيمة 

بتتتيج تتتتوفر  α=  5055داللتتتة  عنتتتد مستتتتوىعالقتتتة ذات داللتتتة تحصتتتائية ، ممتتتا يتتتدل عمتتتى وجتتتود 
 .قدرة عمى تمبية حاجات ورغبات المستددميجالمحاسبية االلكترونية وال البرام المالئمة في 
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 (4-29ج يل رقم )
المباست   االلك رين   يالق رة عمى  مت   باجات  الترامجفي  الميئم معامل االر تاط ت ن  يفر 

 يرغتات المس خ م ن

الق رة عمى  مت   باجات  اإلبصاءات التع 
 يرغتات المس خ م ن

 المحاستتتتبية البتتتترام تتتتتوفر المالئمتتتتة فتتتتي 
 االلكترونية

 0.632 معامل االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 32 حج  العينة

 50349م  تساوي 35ودرجة حرية م 5055الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
وتفستتتر الباح تتتة ذلتتت  بتتتتأج المستتتتددميج معنيتتتيج بالمعمومتتتات المالئمتتتتة لهتتت  والتتتتي تكتتتتوج 

فتتر  فتتي القتترار التتذي ستتو  يتتت  اتدتتاذ ، وغيتتر معنيتتيج مرتبطتتة باحتياجتتاته  وقتتادرة عمتتى تيجتتاد 
 بالمعمومات ال انوية والتي ال تشكل  ي فر  في اتداذ القرار.

 
( ت ن  يفر الشةميل α=  1015 يج  عيق  ار تاط ذات  الل  إبصائ   عن  مس يى  الل  ) .7

  خ م ن.المباست   االلك رين   يالق رة عمى  مت   باجات يرغتات المس الترامجفي 

 5055متج   قتلودي  50555(  ج القيمة االحتمالية تساوي 4-45جدول رق  )يته  مج 
 50349الجدولية والتي تساوي   rمج قيمة  كبر ودي  50752المحسوبة تساوي  r، كما  ج قيمة 

بتتتيج تتتتوفر  α=  5055داللتتتة عنتتتد مستتتتوى عالقتتتة ذات داللتتتة تحصتتتائية ، ممتتتا يتتتدل عمتتتى وجتتتود 
 .المحاسبية االلكترونية والقدرة عمى تمبية حاجات ورغبات المستددميج البرام الشمول في 



119 

 

 (4-41ج يل رقم )
المباست   االلك رين   يالق رة عمى  مت   باجات  الترامجفي  الشميلمعامل االر تاط ت ن  يفر 

 يرغتات المس خ م ن

الق رة عمى  مت   باجات  اإلبصاءات التع 
 يرغتات المس خ م ن

المحاستتتتبية  البتتتترام تتتتتوفر الشتتتتمول فتتتتي 
 االلكترونية

 0.702 معامل االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 32 حج  العينة

 50349م  تساوي 35ودرجة حرية م 5055الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 زائتدة تفاصتيل دوج كاممتة معمومات بصورةوتفسر الباح ة ذل  بأج المستددميج يطمبوج 

 حتى يت  اتداذ قرارات سميمة وصائبة. معنادا تفقددا ناقصة  و
 

( تة ن  ةيفر األمةان α=  1015 يج  عيق  ار تاط ذات  الل  إبصائ   عن  مسة يى  اللة  ) .8
 المباست   االلك رين   يالق رة عمى  مت   باجات يرغتات المس خ م ن. الترامجفي 

 5055متج   قتلودي  50555(  ج القيمة االحتمالية تساوي 4-41جدول رق  )يته  مج 
 50349الجدولية والتتي تستاوي   rمج قيمة كبر ودي  50716المحسوبة تساوي  r، كما  ج قيمة 

بتتتيج تتتتوفر  α=  5055داللتتتة عنتتتد مستتتتوى عالقتتتة ذات داللتتتة تحصتتتائية ، ممتتتا يتتتدل عمتتتى وجتتتود 
 .رة عمى تمبية حاجات ورغبات المستددميجالمحاسبية االلكترونية والقد البرام اهماج في 

 (4-40ج يل رقم )
المباست   االلك رين   يالق رة عمى  مت   باجات  الترامجفي  األمانمعامل االر تاط ت ن  يفر 

 يرغتات المس خ م ن

الق رة عمى  مت   باجات  اإلبصاءات التع 
 يرغتات المس خ م ن

المحاستتتتتبية  البتتتتترام تتتتتتوفر اهمتتتتتاج فتتتتتي 
 االلكترونية

 0.716 معامل االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 32 حج  العينة

 50349م  تساوي 35ودرجة حرية م 5055الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 دادتل  طترا  متج ستواذ بهتا العبتث  و بالبيانتات التالعتبوتفسر الباح ة ذلت  بأنته لتو تت  

 تلتى الحاستوبية ويتؤدي اهنظمتة متج  داذ تقميتلال فتذل  ستو  يتؤدي تلتىدارجهتا   و المؤسستة
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كبيتترة وذلتت  متتا ال يرغبتته  ماديتتة دستتائرتلتتى  ممتتا يتتؤدي لممنشتتأة الحيويتتة الدتتدمات تعطيتتل
 المستددميج.

 
( تة ن  ةيفر ال كمفة  α=  1015 يج  عيق  ار تاط ذات  الل  إبصائ   عن  مس يى  اللة  ) .9

 المباست   االلك رين   يالق رة عمى  مت   باجات يرغتات المس خ م ن. الترامجالمناست  في 

 5055متج   قتلودي  50553(  ج القيمة االحتمالية تساوي 4-42جدول رق  )يته  مج 
 50349الجدولية والتي تستاوي  r مج قيمة كبر ودي  50552المحسوبة تساوي  r، كما  ج قيمة 

بتتيج تتتوفر   α=  5055داللتتة عنتتد مستتتوى تحصتتائية  عالقتتة ذات داللتتة، ممتتا يتتدل عمتتى وجتتود 
المحاستتتتتبية االلكترونيتتتتتة والقتتتتتدرة عمتتتتتى تمبيتتتتتة حاجتتتتتات ورغبتتتتتات  البتتتتترام التكمفتتتتتة المناستتتتتبة فتتتتتي 

 .المستددميج
 (4-43ج يل رقم )

المباست   االلك رين   يالق رة عمى  مت   الترامج في  ال كمف  المناست معامل االر تاط ت ن  يفر 
 يرغتات المس خ م نباجات 

الق رة عمى  مت   باجات  اإلبصاءات التع 
 يرغتات المس خ م ن

 البتتتتتتترام تتتتتتتتوفر التكمفتتتتتتتة المناستتتتتتتبة فتتتتتتتي 
 المحاسبية االلكترونية

 0.502 معامل االرتباط

 0.003 القيمة االحتمالية

 32 حج  العينة

 50349م  تساوي 35ودرجة حرية م 5055الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
وتفستتر الباح تتة ذلتت  بتتأج المستتتددميج يرغبتتوا بالحصتتول عمتتى المعمومتتات الهتترورية لهتت  

 التكتالي  يفتو   و يوازى  ج المعمومات يجب مج المتأتية المناف   ج بالتكمفة المناسبة،  ي ولكج
ال  المترتبة عمى  انعدمت اقتصادية وفائدة دذ  المعمومات.الحصول عميها واش

 
( تةةة ن  ةةةيفر α=  1015 يجةةة  عيقةةة  ار تةةةاط ذات  اللةةة  إبصةةةائ   عنةةة  مسةةة يى  اللةةة  ) .15

المباسةةةت   االلك رين ةة  يالقةةة رة عمةةةى  مت ةةة  باجةةةات يرغتةةةات  التةةةرامجالصةة ان  المناسةةةت  فةةةي 
 المس خ م ن.

، 5055مج   قلودي  50555(  ج القيمة االحتمالية تساوي 4-43جدول رق  )يته  مج 
، 50349الجدوليتة والتتي تستاوي   rمتج قيمتة كبتر ودتي  50714المحسوبة تساوي  rكما  ج قيمة 

بتتتيج تتتتوفر   α=  5055 داللتتتةعنتتتد مستتتتوى عالقتتتة ذات داللتتتة تحصتتتائية ممتتتا يتتتدل عمتتتى وجتتتود 
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نيتتتتتة والقتتتتتدرة عمتتتتتى تمبيتتتتتة حاجتتتتتات ورغبتتتتتات المحاستتتتتبية االلكترو  البتتتتترام الصتتتتتيانة المناستتتتتبة فتتتتتي 
 .المستددميج

 (4-42ج يل رقم )
المباست   االلك رين   يالق رة عمى  الترامجفي  الص ان  المناست معامل االر تاط ت ن  يفر 

  مت   باجات يرغتات المس خ م ن

الق رة عمى  مت   باجات  اإلبصاءات التع 
 يرغتات المس خ م ن

 البتتتتتترام تتتتتتوفر الصتتتتتيانة المناستتتتتبة فتتتتتي 
 المحاسبية االلكترونية

 0.714 معامل االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 32 حج  العينة

 50349م  تساوي 35ودرجة حرية م 5055الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
العمتل  فتي حتال عتد  تتوفر الصتيانة المناستبة فستو  يتت  تعطيتل هوتفسر الباح ة ذل  بأنت

الوقتتتتت المناستتتتب وبالتتتتتالي لتتتتج يحصتتتتل المستتتتتددميج عمتتتتى المعمومتتتتات المطموبتتتتة فتتتتي  هتكدستتتتو 
 الحتياجاته .

 
( ت ن  يفر الرقات  α=  1015 يج  عيق  ار تاط ذات  الل  إبصائ   عن  مس يى  الل  ) .11

  خ م ن.المباست   االلك رين   يالق رة عمى  مت   باجات يرغتات المس الترامجالذا    في 

 5055متج   قتلودي  50554(  ج القيمة االحتمالية تساوي 4-44جدول رق  )يته  مج 
الجدوليتتتتة والتتتتتي تستتتتاوي  r متتتتج قيمتتتتة كبتتتتر ودتتتتي  50497المحستتتتوبة تستتتتاوي  r، كمتتتتا  ج قيمتتتتة 

بتتيج  α=  5055داللتتة عنتتد مستتتوى عالقتتة ذات داللتتة تحصتتائية ، ممتتا يتتدل عمتتى وجتتود 50349
المحاستتتتبية االلكترونيتتتتة والقتتتتدرة عمتتتتى تمبيتتتتة حاجتتتتات ورغبتتتتات  البتتتترام تتتتتوفر الرقابتتتتة الذاتيتتتتة فتتتتي 

 .المستددميج
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 (4-44ج يل رقم )
المباست   االلك رين   يالق رة عمى  مت    الترامج في  الرقات  الذا   معامل االر تاط ت ن  يفر 

 باجات يرغتات المس خ م ن

الق رة عمى  مت   باجات  اإلبصاءات التع 
 يرغتات المس خ م ن

 البتتتتتتتتترام تتتتتتتتتتوفر الرقابتتتتتتتتتة الذاتيتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتي 
 المحاسبية االلكترونية

 0.497 معامل االرتباط

 0.004 القيمة االحتمالية

 32 حج  العينة

 50349م  تساوي 35ودرجة حرية م 5055الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
انعدا  الرقابة الذاتية، دنا  فرصة لمتالعب والغتش متج  وتفسر الباح ة ذل  بأنه في حالة

ذا حتتتتدث ذلتتتت  ستتتتو  يتتتتؤدي تلتتتتى دستتتتائر ويتتتتؤدي تلتتتتى استتتتتددا  معمومتتتتات غيتتتتر  قبتتتتل اهفتتتتراد واش
 صحيحة.

 
 الرئ س  : الثان   بم ل الفرض   

( بتتتيج تتتتوفر مقومتتتات α=  5055توجتتتد عالقتتتة ارتبتتتاط ذات داللتتتة تحصتتتائية عنتتتد مستتتتوى داللتتتة )
 المحاسبية االلكترونية والقدرة عمى تمبية حاجات ورغبات المستددميج. لبرام االجودة في 

 البتتتترام تتتتت  استتتتتددا  ادتبتتتتار بيرستتتتوج ريجتتتتاد العالقتتتتة بتتتتيج  تتتتتوفر مقومتتتتات الجتتتتودة فتتتتي 
 5055داللتة المحاسبية االلكترونية والقدرة عمتى تمبيتة حاجتات ورغبتات المستتددميج عنتد مستتوى 

 =α (  والتتذي يبتتيج  ج القيمتتة االحتماليتتة تستتاوي 4-45والنتتتائ  مبينتتة فتتي جتتدول رقتت )50555 
الجدوليتة   rمتج قيمتة كبتر ودتي  50896المحستوبة تستاوي  r، كما  ج قيمتة  5055مج   قلودي 

 5055داللة عند مستوى عالقة ذات داللة تحصائية ، مما يدل عمى وجود  50349والتي تساوي 
 =α   المحاستتبية االلكترونيتتة والقتتدرة عمتتى تمبيتتة حاجتتات البتترام  مقومتتات الجتتودة فتتي بتتيج تتتوفر

 .ورغبات المستددميج
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 (4-45ج يل رقم )
 يفر مقيمات الجي ة في الترامج المباست   االلك رين   يالق رة عمى  مت   معامل االر تاط ت ن 

 باجات يرغتات المس خ م ن

باجات الق رة عمى  مت    اإلبصاءات التع 
 يرغتات المس خ م ن

البتتتتتتترام  تتتتتتتتوفر مقومتتتتتتتات الجتتتتتتتودة فتتتتتتتي 
 المحاسبية االلكترونية

 0.896 معامل االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 32 حج  العينة

 50349م  تساوي 35ودرجة حرية م 5055الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
عمتتى معمومتتات ستتريعة ودقيقتتة ووافيتتة وتفستتر الباح تتة ذلتت  بتتأج المستتتددميج يرغبتتوج بالحصتتول 

 ومو وقة ومالئمة وبالتكمفة المناسبة ودذا ما توفر  له  البرام  المحاسبية.
 

 الفرض   الثالث  :
( تة ن  ةيفر المقيمةات α=  1015 يج  عيق  ار تاط ذات  الل  إبصةائ   عنة  مسة يى  اللة  )

االلك رين ة  يالقةة رة عمةةى  مت ة  باجةةات يرغتةةات المباسةةت   لةنظم المعميمةةات الما  ة  المناسةةت  
 .المس خ م ن

لتتنظ  تتت  استتتددا  ادتبتتار بيرستتوج ريجتتاد العالقتتة بتتيج تتتوفر المقومتتات الماديتتة المناستتبة 
المحاستتبية االلكترونيتتة والقتتدرة عمتتى تمبيتتة حاجتتات ورغبتتات المستتتددميج عنتتد مستتتوى المعمومتتات 

( والذي يبيج  ج القيمتة االحتماليتة تستاوي 4-46والنتائ  مبينة في جدول رق  ) α=  5055 داللة
 rمتج قيمتة  كبتر ودتي   50727المحستوبة تستاوي  r، كمتا  ج قيمتة  5055مج   قلودي  50555

 عنتتد مستتتوىعالقتتة ذات داللتتة تحصتتائية ، ممتتا يتتدل عمتتى وجتتود 50349الجدوليتتة والتتتي تستتاوي 
المحاستتبية االلكترونيتتة لتتنظ  المعمومتتات بتتيج تتتوفر المقومتتات الماديتتة المناستتبة   α=  5055 اللتتةد

 .والقدرة عمى تمبية حاجات ورغبات المستددميج
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 (4-46ج يل رقم )
المباست   االلك رين   لنظم المعميمات معامل االر تاط ت ن  يفر المقيمات الما    المناست  

 خ م نيالق رة عمى  مت   باجات يرغتات المس 

الق رة عمى  مت   باجات  اإلبصاءات التع 
 يرغتات المس خ م ن

توفر المقومات المادية المناسبة لنظ  
 المعمومات المحاسبية االلكترونية

 0.727 معامل االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 32 حج  العينة

 50349م  تساوي 35ودرجة حرية م 5055الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
وتفستتتر الباح تتتة ذلتتت  بتتتأج المقومتتتات الماديتتتة المناستتتبة دتتتي هتتترورة متتتج هتتتروريات نظتتت  
المعمومتتتتات المحاستتتتبية االلكترونيتتتتة والتتتتتي ال يمكتتتتج العمتتتتل بتتتتدونها، حيتتتتث  ج  جهتتتتزة الكمبيتتتتوتر 

ج تبتتتادل المعمومتتتات بتتتيج المستتتتددميج وتعطتتتي وشتتتبكات االتصتتتال والبتتترام  المحاستتتبية  تستتتهل متتت
 معمومات سريعة ودقيقة ومالئمة ومو وقة وشاممة ودذا ما يبحث عنه مستددمي المعمومات.

 
 الفرض   الراتع :

( تةة ن  ةةيفر األفةةرا  α=  1015 يجةة  عيقةة  ار تةةاط ذات  اللةة  إبصةةائ   عنةة  مسةة يى  اللةة  )
ست   االلك رين   يالق رة عمى  مت   باجات يرغتةات المبانظم المعميمات المؤىم ن لم عامل مع 

 المس خ م ن.
نظتت  تتت  استتتددا  ادتبتتار بيرستتوج ريجتتاد العالقتتة بتتيج تتتوفر اهفتتراد المتتؤدميج لمتعامتتل متت  

المحاستتبية االلكترونيتتة والقتتدرة عمتتى تمبيتتة حاجتتات ورغبتتات المستتتددميج عنتتد مستتتوى المعمومتتات 
( والذي يبيج  ج القيمتة االحتماليتة تستاوي 4-47في جدول رق  )والنتائ  مبينة  α=  5055 داللة

 rمتتج قيمتتة  كبتتر ودتتي  50549المحستتوبة تستتاوي  r، كمتتا  ج قيمتتة  5055متتج   قتتلودتتي  50551
عنتتد مستتتوى عالقتتة ذات داللتتة تحصتتائية ، ممتتا يتتدل عمتتى وجتتود 50349الجدوليتتة والتتتي تستتاوي 

المحاستتبية االلكترونيتتة نظتت  المعمومتتات متعامتل متت  بتتيج تتتوفر اهفتتراد المتتؤدميج ل α=  5055داللتة 
 .والقدرة عمى تمبية حاجات ورغبات المستددميج
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 (4-47ج يل رقم )
المباست   االلك رين   نظم المعميمات معامل االر تاط ت ن  يفر األفرا  المؤىم ن لم عامل مع 

 يالق رة عمى  مت   باجات يرغتات المس خ م ن

رة عمى  مت   باجات الق  اإلبصاءات التع 
 يرغتات المس خ م ن

نظ  توفر اهفراد المؤدميج لمتعامل م  
 المحاسبية االلكترونيةالمعمومات 

 0.549 معامل االرتباط

 0.001 القيمة االحتمالية

 32 حج  العينة

 50349م  تساوي 35ودرجة حرية م 5055الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
بأج اهفراد المؤدميج د  حجر اهساس في نظ  المعمومات المحاسبية وتفسر الباح ة ذل  

االلكترونية، بحيث  ج اهفراد د  مج يقو  بلددال البيانات تلى البرام  المحاسبية، فمو كانوا غير 
مؤدميج  و غير  كفاذ وقاموا بلددال بيانات داطئة،  و قاموا بتوجيه الحسابات توجيه داطس  و 

ير متعمد لمبيانات فستكوج النتيجة معمومات داطئة وغير دقيقة تؤدي تلى قرارات قاموا بتدمير غ
 غير صائبة لممستددميج.

 

آل ةة  رتةةط الترنةةامج المباسةةتي الخةةاص ت سةةج ل األبةة اث المباسةةت   مةةع التةةرامج المباسةةت   
 األخرى في ال ائرة المال  :
بيج البرنام  يدوي ربط لديه  ينة الدراسة ع% مج 78.13(  ج 4-48بيج جدول رق  )

المحاسبي الداص بتسجيل اهحداث المحاسبية م  البرام  المحاسبية اهدرى في الدائرة المالية 
بيج البرنام  المحاسبي الداص بتسجيل آلي ربط لديه  عينة الدراسة  % مج21087بينما 

 0اهحداث المحاسبية م  البرام  المحاسبية اهدرى في الدائرة المالية

 (4-48ل رقم )ج ي

آل   الرتط ت ن الترنامج المباستي الخاص ت سج ل األب اث المباست   مع الترامج المباست   األخرى 
  في ال ائرة المال  

 آل   الرتط ت ن الترنامج المباستي الخاص ت سج ل األب اث
النست   ال كرار  المباست   مع الترامج المباست   األخرى في ال ائرة المال  

 المئي  
 78.13 25 ربط يدوي

 21.87 7 ربط آلي )الكتروني(

 100.0 32 المجميع
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وتفستتتتير الباح تتتتة لتتتتذل  دتتتتو  ج الجامعتتتتة ارستتتتالمية وجامعتتتتة اهزدتتتتر وجامعتتتتة اهقصتتتتى 
يستتتددموا بتترام  لتحصتتيل اريتترادات منفصتتمة عتتج بتترام  التستتجيل المحاستتبي )اهصتتيل التتذدبي( 

برنتتام   ىبتاريرادات متج بترام  تحصتتيل اريترادات وتستجيمها عمتويقومتوا باستتدراج كشتو  يوميتتة 
اهصتتتيل التتتذدبي بقيتتتد يتتتدوي، بينمتتتا جامعتتتة فمستتتطيج تستتتتدد  برنتتتام  موحتتتد لمتحصتتتيل والتستتتجيل 

 المحاسبي ويقو  دذا البرنام  بعمل قيد اريرادات بشكل آلي.
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 الن ائج يال يص ات
 

 الن ائج:
ة المطبقتتة حاليتتًا بالجامعتتات الفمستتطينية بتتتوفر مقومتتات تمتتتاز البتترام  المحاستتبية االلكترونيتت .1

 -الشتتمول  -المالئمتة  -المو وقيتة  –الكفتتاذة  –المرونتة  -الدقتة  -الجتودة التاليتة )الستترعة 
 الصيانة المناسبة(. -التكمفة المناسبة  -اهماج 

ة بتتتوفر الرقابتتة ال تمتتتاز البتترام  المحاستتبية االلكترونيتتة المطبقتتة حاليتتًا بالجامعتتات الفمستتطيني .2
 الذاتية.

المطبقتتتة حاليتتًا بالجامعتتتات الفمستتطينية بتتتتوفر  نظتتت  المعمومتتات المحاستتتبية االلكترونيتتةتمتتتاز  .3
 المناسبة لها. المقومات المادية

المطبقتتتة حاليتتًا بالجامعتتتات الفمستتطينية بتتتتوفر  نظتتت  المعمومتتات المحاستتتبية االلكترونيتتةتمتتتاز  .4
 اهفراد المؤدميج لمتعامل معها.

اهم تل  االستتددا  غتزة عمتي الجامعات الفمسطينية في قطتاع قدرة مج تحد معوقاتد  وجود ع .5
 .المحاسبية االلكترونية لنظ  المعمومات

( بتتتتتيج تتتتتتوفر α=  5055توجتتتتتد عالقتتتتتة ارتبتتتتتاط ذات داللتتتتتة تحصتتتتتائية عنتتتتتد مستتتتتتوى داللتتتتتة ) .6
والقدرة عمتى تمبيتة حاجتات المعمومات المحاسبية االلكترونية نظ  ل المقومات المادية المناسبة
 ورغبات المستددميج.

( بتتيج تتتوفر اهفتتراد α=  5055توجتد عالقتتة ارتبتتاط ذات داللتتة تحصتتائية عنتد مستتتوى داللتتة ) .7
والقتتتدرة عمتتتى تمبيتتتة حاجتتتات  نظتتت  المعمومتتتات المحاستتتبية االلكترونيتتتةالمتتتؤدميج لمتعامتتتل متتت  
 ورغبات المستددميج.

( بتيج تتوفر مقومتات α=  5055توجد عالقة ارتباط ذات داللة تحصائية عند مستوى داللة ) .8
 -الشتتمول  -المالئمتة  -المو وقيتة  –الكفتتاذة  –المرونتة  -الدقتة  -الجتودة التاليتة )الستترعة 

المحاستتتبية  الرقابتتتة الذاتيتتتة( فتتتي البتتترام  –الصتتتيانة المناستتتبة  -التكمفتتتة المناستتتبة  -اهمتتتاج 
 والقدرة عمى تمبية حاجات ورغبات المستددميج.  ونيةااللكتر 
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 ال يص ات:
لغاذ رقابًيا، الجامعات عميها تعمل التي المحاسبية البرام  فحص هرورة .1  صالحيات الحذ  واش

عادة البرام   دذ  تحتوي  ج وهرورة ،وطباعة اهصل  ك ر مج مرة والمستندات القيود ترقي  واش
وعنتد  كأصتل، الدادميتة المستتندات متج واحتدة نستدة تصتدر بحيتث رقابيتة تجتراذات عمتى

الهترورة جعتل دتتذ  الصتالحيات بيتد شتتدص واحتد )المتتدير مت اًل( ويكتوج مستتئول عنهتا ويتتت  
 عند اردالل بها.مراجعته ومحاسبته 

،  البرمجيتات )المعتدات، المحاستبية االلكترونيتة المعمومتات نظت  كفتاذة رفت  عمتى العمتل .2
 .التي تحدث في البيئة المحيطة التكنولوجية لممستحد ات تبًعا البيانات(قواعد  ، االتصاالت

والمبتتتترمجيج والمحممتتتتيج متتتتج دتتتتالل مستتتتتددمي التتتتنظ  ارلكترونيتتتتة العمتتتتل عمتتتتى رفتتتت  كفتتتتاذة  .3
المستتجدات المتغيترات و  تشجيعه  عمتى حهتور النتدوات والمتؤتمرات وورشتات العمتل لمواكبتة

 تكنولوجيا المعمومات. ةفي بيئي

عمى الربط اآللي بيج البرام  المحاسبية الداصة بتحصيل الرسو  الدراسية واريرادات  العمل .4
اهدرى م  البرام  المحاسبية الداصتة بالتستجيل المحاستبي لمتا لتذل  متج   تر ايجتابي عمتى 

 جودة المدرجات مج المعمومات والتقارير المالية.

تعتتتددا والعمتتتل عمتتتى تطتتتوير  عمتتتى شتتتركات برمجتتتة التتتنظ  المحاستتتبية تطتتتوير البتتترام  التتتتي .5
 مواصفات ودصائص الجودة فيها.

 
 ال راسات المس قتم  :

توصتتتتتتتتتتى الدراستتتتتتتتتتة بمتابعتتتتتتتتتتة البحتتتتتتتتتتث فتتتتتتتتتتي دتتتتتتتتتتذا المجتتتتتتتتتتال لالرتقتتتتتتتتتتاذ بمستتتتتتتتتتتوى نظتتتتتتتتتت  
لمحصتتتتتتتتتتتتتتول عمتتتتتتتتتتتتتتى  ةفتتتتتتتتتتتتتتي الجامعتتتتتتتتتتتتتتات الفمستتتتتتتتتتتتتتطيني ةالمعمومتتتتتتتتتتتتتتات المحاستتتتتتتتتتتتتتبية االلكترونيتتتتتتتتتتتتتت

 واهي  منها : كبر قدر مج الفائدة منها وتقترح الدراسة القيا  ببعض الم
تطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوير نظتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  المعمومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات المحاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتبية االلكترونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي الجامعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات  10

 الفمسطينية.
متتتتتتتتتتتتتدى مستتتتتتتتتتتتتادمة نظتتتتتتتتتتتتت  المعمومتتتتتتتتتتتتتات المحاستتتتتتتتتتتتتبية االلكترونيتتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتتي الجامعتتتتتتتتتتتتتات  20

 الفمسطينية في تحسيج اهداذ المالي لمجامعات.
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 0ممبق رقم 
 االس ت ان

 
 غةةزة-اإلسةةيم   الجامعةة 
 العم ةةا ال راسةةات عمةةا ة

 كم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ال جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارة 
 قسةةةم المباسةةةت  يال مي ةةةل

 

  

 
 

 المحترموج   دي الموظ  /  دتي الموظفة
 السال  عميك  ورحمة   وبركاته ،،،

 

"  ق ةةةةةةةةةةةةةة م نظةةةةةةةةةةةةةةم المعميمةةةةةةةةةةةةةةات  بعنتتتتتتتتتتتتتتواج  دراستتتتتتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتتتتتتلجراذ  تقتتتتتتتتتتتتتتو  الباح تتتتتتتتتتتتتتة
استتتتتتتتتكمااًل فةةةةةةةي قطةةةةةةةاع غةةةةةةةزة" ،  المباسةةةةةةةت   االلك رين ةةةةةةة  فةةةةةةةي الجامعةةةةةةةات الفمسةةةةةةةةط ن 

وبحكتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتوقعك  لمتطمبتتتتتتتتتتتتات الحصتتتتتتتتتتتتول عمتتتتتتتتتتتتى شتتتتتتتتتتتتهادة الماجستتتتتتتتتتتتتير فتتتتتتتتتتتتي المحاستتتتتتتتتتتتبة ، 
التتتتتتتتتتتتوظيفي المتعمتتتتتتتتتتتتت  بموهتتتتتتتتتتتتتوع الرستتتتتتتتتتتتتالة فتتتتتتتتتتتتلج الباح تتتتتتتتتتتتتة ترجتتتتتتتتتتتتتوك  التمطتتتتتتتتتتتتت  واالطتتتتتتتتتتتتتالع 

جابتتتتتتتتتتة جميتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتئمتها بموهتتتتتتتتتتوعية ومهنيتتتتتتتتتتة عاليتتتتتتتتتتة، ستتتتتتتتتتعمتتتتتتتتتتى فقتتتتتتتتتترات اال تبانة بعنايتتتتتتتتتتة واش
ج المدمتتتتتتتتتص لتتتتتتتتتدع  مستتتتتتتتتيرة لبحتتتتتتتتتث العممتتتتتتتتتي والتعتتتتتتتتتاو امقتتتتتتتتتدرة لكتتتتتتتتت  مجهتتتتتتتتتودك  فتتتتتتتتتي تشتتتتتتتتتجي  

 .التعمي  في فمسطيج
يتتتتتتتتتتت  التعامتتتتتتتتتتل معهتتتتتتتتتتا بستتتتتتتتتترية تامتتتتتتتتتتة دتتتتتتتتتتذ  البيانتتتتتتتتتتات ستتتتتتتتتتو  وتؤكتتتتتتتتتتد الباح تتتتتتتتتتة لكتتتتتتتتتت  بتتتتتتتتتتأج 

 تستدد  هغراض البحث العممي فقط.وس
 وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

 

    الباحثة

 نبيلة إبراهيم بربخ 
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معميمات عام  :الجزء األيل   
 ( في المرب  الذي ينطب  عمي √الرجاذ وه  تشارة )

  ن ى   ذكر  الجنس
 

  

 فما فو  55  55  قل مج -45  45  قل مج-35  35  قل مج-25  العمر
 
 

 دبمو   بكالوريوس  فأعمى ماجستير  المؤدل العممي
 
 

 اهقصى  اهزدر  ارسالمية  الجامعة التي تعمل بها
 

 فمسطيج  
 
 
 

 رئيس قس  )حدد( _______  مراقب مالي  محاسب  الوظيفة
 
 

  درى )حدد( _________  
 
 

 فما فو  -16  15-15  15-6  5-1  سنوات الددمة
 

 
 : المحاسبي االلكتروني المطب  بالجامعة البرنام 

 المحاسب السحري  اهصيل الذدبي 
 

  درى  الممتاز  المحاسب الذكي 
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يالتشةر   لةنظم المعميمةات المباسةت   االلك رين ة  يمعيقةات  الجزء الثاني : خصائص الجي ة يالمقيمات الما  ة 
 اس خ اميا

ميافق  السؤال م0
ميافق ت رج   ميافق تش ة

 م يسط 
غ ر 
 ميافق

غ ر ميافق 
 تش ة

 االلك رين   المس خ م  المباست   الترامجالمبير األيل : مقيمات الجي ة في 
 :السرع أياًل :  

      المستدد  بالسرعة في تددال البيانات المحاسبي البرنام يمتاز  10
      المستدد  بالسرعة عند تجراذ التعديالت  المحاسبي البرنام يمتاز  20
      المحاسبي المستدد  بسرعة تعداد التقارير المطموبة البرنام يمتاز  30

 :ال ق ثان ًا :  
      المحاسبيالبرنام  يندر وجود  دطاذ بالتقارير المستدرجة مج  40
      المحاسبيالبرنام  يندر وجود تناقهات بالتقارير المستدرجة مج  50
      ال يوجد تهحية بشيذ مج الدقة عمى حساب السرعة 60

 الكفاءة يالفعال  :ثالثًا :  
      .المستدد  في تدفيض التكمفة المحاسبيالبرنام  يساعد  70
      المستدد  في تقميص ارجراذات الروتينية. المحاسبيالبرنام  يساعد  80
      المستدد  في تبادل المعمومات بسهولة ويسر. المحاسبيالبرنام  يساعد  90
المستتدد  فتي تمكانيتة عترض البيانتات حستتب  المحاستبيالبرنتام  يستاعد  150

 حاجة المستفيد مج مدططات ورسو  بيانية.

     

      المستدد  مج تعدد المستددميجيمكج البرنام  المحاسبي  110
المستتتدد   التقتتارير الالزمتتة لتت دارة فتتي الوقتتت  المحاستتبيالبرنتتام  يتتوفر  120

 المناسب
     

 –نظتتت  قواعتتتد البيانتتتات المستتتتددمة لهتتتا قتتتدرة عاليتتتة متتتج حيتتتث التدتتتزيج  130
 العرض والطباعة. –الحذ   –االسترجاع 

     

مج البرنام  المحاستبي لبترام   دترى حستب يوجد تمكانية تصدير تقارير  140
 ( Word / Excelالحاجة )

     

 :المرين راتعًا :  
      المستدد  المعمومات المطموبة بسهولة ويسر. المحاسبيالبرنام  يوفر  150
      المستدد  لفترة طويمة مج التدريب. المحاسبيالبرنام  ال يحتاج  160
المستتتتتدد  بتوصتتتتيل المعمومتتتتات بشتتتتكل ستتتتهل  المحاستتتتبيالبرنتتتتام  يقتتتتو   170

 وميسر.

     

      المستدد  التغيرات المستجدة. المحاسبيالبرنام  يواكب  180
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 السؤال م0
ميافق 
ميافق ت رج   ميافق تش ة

 م يسط 
غ ر 
 ميافق

غ ر ميافق 
 تش ة

بالمرونة عنتد تعتداد التقتارير م تل فترز البيانتات  المحاسبيالبرنام  يتميز  190
 )تصاعديا  و تنازليا حسب القيمة  و حسب رق  الحساب(

     

 الميثيق  :خامسًا :  
      بالصحة والسالمة. المحاسبيالبرنام  تتميز المعمومات المستدرجة مج  250
      م  الواق  الفعمي. المحاسبيالبرنام  تطاب  المعمومات المستدرجة مج  210
       
عمتتى التقميتتل متتج التحيتتز عنتتد تعتتداد التقتتارير  المحاستتبيالبرنتتام  يستتاعد  220

      الالزمة 

 الميءم :سا سًا :  
المستتتدد  متتج تقتتدي  المعمومتتات المرغوبتتة فقتتط  المحاستتبيالبرنتتام  يمكتتج  230

 واستبعاد المعمومات ال انوية.
     

المستتتدد  مالئمتتة لحاجتتات  المحاستتبيالبرنتتام  التقتتارير المستتتدرجة متتج  240
 المستددميج.

     

 الشميل:ساتعًا :  
      المستدد  متكامل. المحاسبيالبرنام   250
      المستدد  وافية وكافية. المحاسبيالبرنام  المعمومات المستدرجة مج  260
البرنتتتتام  يوجتتتتد دليتتتتل مكتتتتتوب ل جتتتتراذات المتبعتتتتة عتتتتج كيفيتتتتة استتتتتددا   270

 المحاسبي

     

      دليل ارجراذات الموجود واه  وشامل ل جراذات المتبعة 280
      دليل تجراذات الموجود سهل االستددا  ويتطاب  م  آليات العمل. 290

 أمن المعميمات يالت انات:ثامنًا :  
      المستدد . المحاسبيالبرنام  يتوفر عنصر السرية في الددول  350
      تتوفر تمكانية تحديد الصالحيات لممستددميج. 310
      توفر قواعد البيانات المستددمة حماية جيدة لمبيانات. 320
      يوجد تمكانية استرجاع البيانات والمعمومات حال فقدانها. 330

 :يالخ م الص ان   اسعًا : 
      .لمبرنام يتوفر عنصر الصيانة المقدمة مج الشركة المنتجة  340
      .لمبرنام توجد زيارات دورية لمصيانة الوقائية تقو  بها الشركة المنتجة  350
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 السؤال م0
ميافق 
ميافق ت رج   ميافق تش ة

 م يسط 
غ ر 
 ميافق

غ ر ميافق 
 تش ة

المطبت   لمبرنتام يت  تقدي  ددمة الصيانة عند طمبها مج الشركة المنتجة  360
 بسرعة.

     

  كمف  الترامج:عاشرًا :  
      تتناسب تكمفة شراذ البرنام  م  الددمات المستفادة منه. 370
      تتناسب تكمفة الصيانة السنوية م  االستفادة المتحققة منها. 380

 الذا   :الرقات  با ي عشر : 
      ال يمكج تعديل المستندات بعد طباعتها. 390
      ال يمكج تعديل المستندات بعد طباعة الكشوفات والتقارير التي تشممها. 450
      ممستندات.لال يمكج طباعة  ك ر مج  صل واحد  410
      ال يمكج مس  المستندات بعد طباعتها. 420
      بالمستندات والفواتير بعد تلغائها بنفس بياناتها.يت  االحتفاظ  420
صدار رسائل داصة بها. ذيمكج لمنظا  المطب  اكتشا  اهدطا 440       واش
      .ةتعمل قواعد البيانات المستددمة عمى عد  تكرار البيانات المدزن 450

  يفر المقيمات الما    المبير الثاني : 
حدي تتتتتتة الستتتتتتتددامها هتتتتتتمج نظتتتتتتا  المعمومتتتتتتات  يتتتتتتتوفر  جهتتتتتتزة كمبيتتتتتتوتر 460

 المحاسبي.
     

      يت  صيانة  جهزة الكمبيوتر بشكل دوري 470
      يوجد وسائل اتصال الكترونية مناسبة لمربط بيج  جزاذ النظا . 480
      يت  استددا  برام  محاسبية كفؤة لمتسجيل المحاسبي 490
      المحاسبي نظ  قواعد بيانات مناسبة.يوفر نظا  المعمومات  550
      يوجد شبكة اتصاالت لنقل البيانات بيج اهجهزة المدتمفة 510
تستتتتتتعى اردارة بشتتتتتتكل مستتتتتتتمر لتطتتتتتتوير اهجهتتتتتتزة والبرمجيتتتتتتات ووستتتتتتائل  520

 االتصال المستددمة في النظا 
     

  يفر المقيمات التشر  المبير الثالث : 
بمستتتوى مهنتتي يتناستتب متت  المهتتا  واهعمتتال المطموبتتة  يتمتتت  المحاستتبوج 530

 منه 
     

يوجتتتد لتتتدى المحاستتتبيج المستتتتددميج لمنظتتتا  المعرفتتتة بالقواعتتتد والمعتتتتايير  540
 المحاسبية

     

      يمتم  المحاسبوج المهارات الالزمة لتطوير النظا  المحاسبي 550
      المها  واهعمال المطموبة منه يتمت  المبرمجوج بمستوى مهني يتناسب م   560
      يوجد لدى المبرمجيج لمنظا  تصور واه  لدعمال المحاسبية 570



142 

 

 

 م0
 السؤال

ميافق 
ميافق ت رج   ميافق تش ة

 م يسط 
غ ر 
 ميافق

غ ر ميافق 
 تش ة

      يمتم  المبرمجيج المهارات الالزمة لتطوير النظا  المحاسبي 580
النظتتتتتا  بمستتتتتتوى مهنتتتتتي يتناستتتتتب متتتتت  المهتتتتتا  واهعمتتتتتال  يتمتتتتتت  محممتتتتتي 590

 المطموبة منه 
     

      يوجد لدى محممي النظا  تصور واه  لدعمال المحاسبية 650
      يمتم  محممي النظا  المهارات الالزمة لتطوير النظا  المحاسبي 610

  مت   باجات يرغتات المس خ م نق رة نظم المعميمات المباست   االلك رين   عمى المبير الراتع : 
النظتتتتتتتا  المحاستتتتتتتبي المستتتتتتتتدد  يعمتتتتتتتل عمتتتتتتتى تمبيتتتتتتتة حاجتتتتتتتات ورغبتتتتتتتات  620

 المستددميج
     

يوجتتد رهتتا متتج قبتتل المستتتددميج عمتتى ستترعة ورود المعمومتتات متتج النظتتا   630
 المحاسبي

     

يوجتتد رهتتا متتج قبتتل المستتتددميج عمتتى دقتتة المعمومتتات الناتجتتة متتج النظتتا   640
 المحاسبي

     

يوجتتتد رهتتتا متتتج قبتتتل المستتتتددميج عمتتتى كفايتتتة المعمومتتتات الناتجتتتة متتتج  650
 النظا  المحاسبي

     

ال يوجتتد تشتتكي  متتج قبتتل المستتتددميج فتتي جتتودة المعمومتتات الناتجتتة عتتج  660
 النظا  المحاسبي 

     

يستتتتتطي  المستتتتتددميج االعتمتتتتاد عمتتتتى المعمومتتتتات الناتجتتتتة عتتتتج النظتتتتا   670
 المحاسبي لغايات مقارنة اهعمال بيج السنوات المدتمفة

     

680 

 
يتتت  االعتمتتاد عمتتى المعمومتتات الناتجتتة عتتج النظتتا  المحاستتبي فتتي اتدتتاذ 

 القرارات المناسبة
     

 االلك رين  األمثل لنظم المعميمات المباست    االس خ ام المعيقات ال ي  ب  من ق رة الجامعات عميالمبير الخامس : 
قمة كفاذة المتعامميج م  نظ  المعمومات المحاستبية االلكترونتي يمنت  متج  690

 االستددا  اهم ل لها
     

يوجتتتد مقاومتتتة متتتج قبتتتل العتتتامميج بالجامعتتتة لمتعامتتتل متتت  نظتتت  المعمومتتتات  750
 المحاسبية االلكترونية 

     

المستتتتتتتتدرجة متتتتتتتج نظتتتتتتت  بالبيانتتتتتتتات اردارة والمستتتتتتتتددميج عتتتتتتتد  قناعتتتتتتتة  710
 المعمومات المحاسبية االلكترونية يحد مج االستددا  اهم ل لها

     

التكمفتتتتتتة المرتفعتتتتتتة لتتتتتتنظ  المعمومتتتتتتات المحاستتتتتتبية االلكترونيتتتتتتة تحتتتتتتد متتتتتتج  720
 االستددا  اهم ل لها

     

ارتفاع تكمفتة نظت  المعمومتات المحاستبية االلكترونيتة بالمقارنتة مت  فائتدتها  730
 االستددا  اهم ل لهايحد مج 
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آل   رتط الترنامج المباسةتي الخةاص ت سةج ل األبة اث المباسةت   مةع التةرامج المباسةت   األخةرى فةي الة ائرة 
 المال  :

ربط بيج البرنام  المحاسبي الداص بتسجيل اهحداث المحاسبية م  البرام  المحاستبية اهدترى فتي ما دي آلية ال
 الدائرة المالية؟

 الكتروني  يدوي 

 
 شاكريج لك  حسج تعاونك  معنا ،،،
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 3ممبق رقم 
 قائم  مبكمي االس ت ان

 
 اليظ ف  ال خصص االسم

 دكتورا  في المحاسبة د. عمي شاديج
مساعد النائب ارداري بالجامعة 

 ارسالمية

 دكتورا  في المحاسبة د. حمدي زعرب
نائب عميد كمية التجارة 
 بالجامعة ارسالمية

 محاهر بالجامعة ارسالمية دكتورا  في المحاسبة د. سال  حمس

عميد كمية اردارة والتمويل  دكتورا  في المحاسبة د. نهال عبد  
 بجامعة اهقصى

 محاهر بالجامعة ارسالمية دكتورا  في ارحصاذ د. نافذ بركات
 

 


